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 ٢

  التحقيق ّمقدمة
 تصل وال كنهه العقل يبلغ ال، التصورات تناله أن عن جلّ الذي هللا احلمد
 والـصالة ، بالكليـات  كإحاطته باجلزئيات علمه أحاط، اإلدراكات إليه

 جـاء  الـذي  حممد وموالنا وسندنا سيدنا،املخلوقات أكرم على والسالم
 غـري  من أطاعوه الذين وأنصاره وأصحابه آله وعلى، املعلومات بأشرف
 إىل به وآمن اتبعه من وعلى، املغالطات فاسد أو متثيل أو قياس إىل التفات

  .العرصات يف اهللا بإذن نلقاه أن
  :  وبعد
 إلغائه من وحذّر، التكليف مناط وجعله، مكانته للعقل اإلسالم حفظ فقد

 جـاءت  اليت اخلمس الضروريات أحد اإلسالم يف العقل إنّ بل، وتعطيله
  . عليها للمحافظة الشريعة
                النعمة هذه تثماراس من اإلنسان يتمكن ولكي، رسالته العقل يؤدي وحىت

 ينطلـق  ومـسلّمات  قواعد من له بد ال إياها تعاىل اهللا وهبه اليت العظيمة
 رحلته طريق له تبني وخطوات، واجتهادته آراءه عليها ويبين، منها املفكّر

  . اهول عن البحث يف
 مثّ اليونـان  فالسفة مجعه ما هي اخلطوات وتلك واملسلّمات القواعد هذه
  .املنطق علم اسم عليه وأطلقوا وطوروه املسلمني فالسفة هذّبه
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 عاقل وال بل، علم طالب عنها يستغين ال فوائد من العلم هلذا ما خيفى وال
  .)١(عام بوجه
 اليت املؤلفات فيه فألّفوا االهتمام غاية العلم هذا املسلمني علماء أوىل ولقد
  .ومتوسط روخمتص مطول بني ما حصرها عن العد يعجز

ومن بني تلك املؤلفات هذا املنت املسمى باملرقاة لإلمام فضل إمام بن حممد             
  .    هـ ١٢٤٣أرشد العمري اخلري آبادي املتوىف عام 

ولقد أكرمين اهللا عز وجل بقراءة هذا املنت على شيخنا ووالدنا العالمـة             
ة الشرعية  الشيخ حيىي بن اإلمام الشيخ حممد بن أيب بكر املال شيخ املدرس           

 مجع بني وضوح العبـارة وكثـرة        اًفألفيته متناً مفيد  ، احلنفية يف األحساء  
، إىل جانب اشتماله على مباحث ختلوا كتب متأخري املناطقة منها       ، املسائل

  .فصول الصناعات اخلمس وغريها: مثل
فاستشرت شيخنا رضي اهللا عنه يف خدمة هذه الرسالة نظراً لقدم طبعاـا       

كعادته يف تربية تالميذه على حـب  ، بالدنا فشجعين على ذلك  وندرا يف   
  .   العلم و احلرص على حفظ التراث

 عـدة أمـور     -إىل جانب ما ذكرته   -وكان مما دعاين خلدمة هذا الكتاب       
  :منها
  .رجاء أن يؤدي عملي فيه إىل إتقاين ملسائل هذا العلم املهم: األول

                                                                            
  انظر كلمة موجزة عن أمهية علم املنطق صفحة  )١(
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وخدمته والتعليق عليه يكـون     ، ةلعل خروج هذا املنت يف حلة قشيب      : الثاين
سبباً لتشجيع إخواننا من تالميذ شيخنا على قراءتـه عليـه حفظـه اهللا              

  .واالستفادة منه يف هذا الفن الشريف
أردت أن أثبت بعملي يف هذه الرسالة أنّ طالب العلم الـشرعي            : الثالث

هم وأكثـر ، من أتباع املذاهب األربعة السنية هم أقرب الناس إىل العقـل    
خبالف ما يصوره أعدائهم من أنهم أصحاب التقليد        . خدمة للعلوم العقلية  

وأنهم يريدون لألمة الرجـوع إىل عـصور        . وأدعياء التخلف ، واجلمود
  .االحنطاط

  :     أصل حتقيق هذه الرسالة
فاعتمدت ، لألسف الشديد مل استطع احلصول على نسخة خطية للكتاب        

ومل .  باكستان- كراتشي– يف قران حمل على نسخة مطبوعة طباعة حجرية
  .يكتب على غالف النسخة تاريخ الطباعة

وامش النسخة حاشية املرآة على املرقاة للشيخ موالنا حممد عماد الدين           
  .الشريكويت

ال ختلـوا مـن     ، وهي نسخة واضحة اخلط إال أنها صغرية احلروف نسبيأ        
  .شبه القارة اهلنديةصعوبة القراءة كما هو حال الكتب املطبوعة يف 

  :وقد كان عملي يف الرسالة على النحو التايل
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 ٥

وكتبته على ، وخلوه من األخطاء  ، وجهت جلّ اهتمامي لضبط النص    : أوالً
  .وفق قواعد اإلمالء احلديثة

، وألنّ الكتاب احملقَّق منت علمي حرصت على وضع عالمات الترقيم         : ثانياً
وقراءتـه  ، القارئ على تفهم النص   وقسمت الفقرات بعناية؛ حىت أساعد      

  .بدون ملل
وجعلتـها بـني    ، وضعت عناوين للفصول اليت مل يعنون هلا املصنف       : ثالثاً

أما الفصول اليت وضع املصنف هلا عنـاوين        ، [.......]معكوفتني هكذا   
  .فنبهت على أنّ عناوينها من كالم املصنف

املواضع الـيت رأيـت     انتقيت بعض التعليقات من حاشية املرآة يف        : رابعاً
  ). ح(احلاجة فيها لذلك ورمزت للتعليقات املأخوذة من احلاشية ذا الرمز 

علقت بعض التعليقات حسبما ظهر يل من كالم املصنف ورمزت          : خامساً
  ).           ع(لتعليقايت ذا الرمز 

الحظت يف بعض العبارات من املنت خمالفة الـضمائر أو أحـرف            : سادساً
ولعل ذلك بسبب عجمة النساخ فقمت بتغيريهـا        ،  ملا تعود إليه   املضارعة

  .حسبما يقتضيه السياق دون اإلشارة إىل ذلك
وزدت ما رأيت أنّ فيه سـقطاً مـع         ، أصلحت األخطاء الواضحة  : سابعاً

  .التنبيه على ذلك
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يذكر املصنف أحياناً بعض الكلمات باللغة الفارسـية فرأيـت أن           : ثامناً
  مع التنبيه عليها إن مل     (.....) ا نقطاً بني قوسني هكذا      أحذفها وأضع مكا

  .   وذلك لصعوبة كتابتها وعدم احلاجة إليها يف بالدنا، ينبه املصنف
إال علَماً واحداً مل اهتد     ، ترمجت ملعظم األعالم الواردين يف الكتاب     : تاسعاً

  .  إىل معرفته
  .املقدمةخرجت حديثاً واحداً أشار إليه املصنف يف : عاشراً

  .ترمجت للمؤلف يف أول الكتاب: حادي عشر
وسـبب  ، قدمت للكتاب مبقدمة حتدثت فيها عن أمهية الكتاب       : ثاين عشر 

  . وعن عملي فيه، الذي دعاين لتحقيقه
  .كتبت بعد املقدمة كلمة موجزة عن أمهية علم املنطق: ثالث عشر
  .  ضعتهاوضعت فهرساً لفصول الكتب حسب العناوين اليت و: رابع عشر

وأن ،  وأخرياً أرجو من اهللا تعاىل أن جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرمي           
وأن جيزي خرياً كل من     ، خيرج هذا املنت أقرب ما يكون ملا أراده له مؤلفه         

  . ساعدين على إخراجه سواًء مبشورة أو إعارة كتاب أو غري ذلك
  . وصحبه وسلموصلى اهللا على أكمل الناس عقالً سيدنا حممد وعلى آله

  
                                     عبدالرمحن بن أمحد آل عبد القادر                                       

  هـ٧/١٤٢٨/ ٢٦                                            األحساء 
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  )١(فاملصن ترمجة
 صاحل حممد بن رشدأ حممد بن إمام فضل موالنا العالمة الفاضل الشيخ هو
، العمـري  الدين صدر القاضي بن املاجد عبد بن) باجليم(الواجد عبد بن

  .اخلريآبادي مث، اهلركامي، احلنفي
، عصره يف واحلكمة امليزان صناعة يف باإلمامة انفرد، العلماء مشاهري أحد
  .نظرائه من أحد ذلك يف ينازعه ومل
 مث، اخلريآبـادي  الواجـد  عبد موالنا على العلم وقرأ، خبريآباد ونشأ ولد
 وخدم، الكتب وصنف، كلياً إقباالً واحلكمة املنطق على وأقبل وأفاد درس
  .التقاعد معاش نال حىت، دهلي ببلدة اإلنكليزية الدولة
  .واحلديث بالفقه اخلربة قليل وكان
  :مصنفاته من

  . )٢(متني منت املنطق يف املرقاة
  .الرئيس للشيخ الشفاء تلخيص: ومنها
  .رسالة زاهد مري: على حاشية: ومنها

  

                                                                            
                    نزهة اخلواطر وجة املسامع والنـواظر للعالمـة عبـد احلـي بـن فخـر الـدين                  : هذه الترمجة منقولة حرفياً من كتاب      )١(

  ].٣٨٣ / ٧[ احلسين
 .  هذا هو الكتاب الذي وفقين اهللا خلدمته)٢(
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  .)١(حالل مال زاهد مري: على وحاشية
 ومـائتني  وأربعـني  ثالث سنة القعدة ذي من خلون خلمس خبريآباد مات
  .وألف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                            
أنّ للمترجم كتاب بعنوان تـشحيذ     ]  ٣٣٥ص[ ذكر الدكتور أمحد خان يف معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية               )١(

  . هـ١٢٨٦وذكر أنه مطبوع يف دهلي عام ، األذهان وهو شرح ميزان املنطق الذي هو اختصار الشمسية لنجم الدين الكاتيب
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   )١(كلمة موجزة عن أهمية علم املنطق
املنطق أحببت  قبل الشروع يف النص احملقق  أن أتكلم بإجياز عن أمهية علم 

، واجلواب عن بعض الشبه اليت تثـار حولـه          ،وحاجة طالب العلم إليه   ،
  :فأقول

  :           لعلم املنطق فوائد كثرية من أمهها فائدتان
، صعوبة فهم بعض العلوم اإلسالمية على غري امللم ـذا العلـم           : األوىل

ما العقيدة أو : وأصول الدين   أي   ،وخصوصاً علمي األصلني أصول الفقه    
  .يعرف بعلم الكالم

إذ أننا جند   ، وهذا أمر مشاهد    : ( قال شيخنا الشيخ رائد املال حفظه اهللا        
بعض العلماء الذين خاضوا يف علم الكالم ومل يكن عنـدهم مـا حيفـظ               

ووقعوا يف تناقـضات واحنرافـات رد       ، أذهام عن اخلطأ جندهم سقطوا      
    )٢()عليهم فيها 

املعتزلـة  : والرد على شبههم مـن أمثـال        ، خالفني  أنّ حماجة امل  : الثانية  
بل وغري املسلمني من ملحـدين وطبـائعيني  ال ميكـن إال             ، والروافض

الـيت يتقنوـا وهـي احلجـج        واللغـة   ، باألسلوب الذي يفهمونـه     
  .والرباهني املنطقية ،العقلية

                                                                            
  .للعالمة الشيخ سعيد فوده. يم املنطق جولة نقدية مع املعارضني لعلم املنطقانظر يف هذا املوضوع كتاب تدع )١(
 ]. ٢٠ص [فتح امللهم يف شرح نظم السلم لشيخنا الشيخ رائد بن عبد اهللا املال  )٢(
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 ١٠

وال أدل على ذلك من أنّ إمام أهل السنة اإلمام أبا احلسن األشـعري ـ   
ي اهللا عنه ـ مل ينقض أصول املعتزلة  إال بالقواعد اليت يسريون عليها  رض

  .   يف تقرير عقائدهم 
وقل مثل هذا يف الرد على معتزلة العصر من علمانيني وليرباليني وحداثيني            

  .وغريهم 
  :بقي أن نتكلم يف مناقشة بعض الشبه اليت تثار حول علم املنطق فنقول

  : علماء يف حترمي االشتغال بهفتاوى ال: الشبهة األوىل 
بتحرمي )١(اإلمام ابن الصالح واإلمام النووي    :أفىت بعض كبار العلماء مثل      

بل قد صنف اإلمام السيوطي كتابا مساه ـ صـون   ، االشتغال بعلم املنطق
  .وى يف التحرمينقل فيه عدة فتا)٢(طق والكالم عن فن املنطق والكالماملن

  :ثالثة أوجه واجلواب على هذه الشبهة من 
 مع عظيم قدرهم ومتكنـهم يف       – بالتحرمي   اأنّ العلماء الذين أفتو   : األول  

 مل يدرسوا هذا العلم ومل يشتهروا باالشـتغال بـالعلوم           -العلوم النقلية   
  .العقلية

ولكن ال حيتج بكالمهم يف هذه املـسألة؛ ألنّ         ، وهذا ال ينقص من قدرهم    
  .      قول علماؤنااحلكم على الشيء فرع عن تصوره كما ي

                                                                            
  . ]١٩٩ص[انظر هذه الفتاوى ومناقشتها كتاب تدعيم املنطق الباب الثالث  )١(
 ] . ١١ص[يم املنطق الفصل الثالث من الباب الثاينانظر نقد ما يف الكتاب كتاب تدع) ٢(
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 ١١

 وخـصوصاً فتـوى اإلمـام ابـن         مأنّ الذي يقرأ فتاويه   : الوجه الثاين   
 اليت عليها مدار فتاوى من بعده جيد أنّ لديهم عدم –رمحه اهللا   -)١(الصالح

وذلك ألنهم يعللون التحرمي مبا يف هـذا        ، متييز بني علم املنطق والفلسفة      
 اإلسالم كقدم العامل بالنوع وحنـو       العلم من كفريات وأقوال خمالفة لعقائد     

وهذا يوجد يف الفلسفة ال يف املنطق الذي هو جمرد فواعد عقليـة             ، ذلك
  .اصطلح املناطقة عليها

 علم تعلم جبواز أفتوا العلماء هؤالء بعد آخرين علماء أنّ : الثالث الوجه
 )٢(الـسبكي  الـدين  تقي اإلمام :مثل العلوم أنفع من بأنه وقالوا ، املنطق
 هـذا  علـى  اطلعوا أنهم على حممول وهذا )٣( اهليتمي حجر ابن واإلمام
  )٤(.باطل أو حق من فيه ما ورأوا، العلم
 صـاحب  قول عند فقال، حاشيته يف عابدين ابن العالمة املسألة حقق وقد
  ) :املنطق الفلسفة يف ودخل ( الدر

، اهبهم الباطلة املراد باملنطق املذكور يف كتب الفالسفة لالستدالل على مذ        
، أما منطق اإلسالميني الذي مقدماته قواعد إسالمية فال وجه للقول حبرمته          

وقد ألف فيه علماء اإلسالم ومنهم احملقق ابن ، بل مساه الغزايل معيار العلوم

                                                                            
  ].٢٠٩/ ١[ فتاوى ابن الصالح )١(
  ] .٦٤٤/ ٢[ فتاوى تقي الدين السبكي  )٢(
 ].٤٩ / ١[ الفتاوى الكربى الفقهية البن حجر اهليتمي  )٣(
 ] . ٢٥ ـ ٢٢ص [وانظر ما استقر عليه خالف أهل العلم يف املسألة فتح امللهم  )٤(
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 ١٢

فإنه أتى منه ببيان معظـم مطالبـه يف مقدمـة كتابـه التحريـر               ، اهلمام
   .)١()األصويل
   .إليه حيتاج ال والذكي به ينتفع ال يدالبل : الثانية الشبهة
  .)٢(تيمية ابن اإلمام عن املنقولة العبارات أشهر من العبارة هذه

   :وسنقتصر يف مناقشة هذه الشبهة على وجهني 
  :أنّ علم املنطق كما قال صاحب السلم : األول 

 بأنّ العيي الذي ال يستطيع أن يعرب عما يف نفسه           فهل قال أحد من النحاة    
  !  يصبح من أبلغ الفصحاء مبجرد دراسته لعلم النحو ؟

بل مهمة علم النحو تكمن يف جعل املتكلم يرتب كالمه حبيـث يعـرف              
  السامع من هو الفاعل ومن هو املفعول وهكذا 

، ة عقليـة  ومثله علم املنطق من حيث أنه جيعل املتكلم يرتب كالمه بطريق  
  )٤(ت من خالل النظر يف املعلوماتويدربه على معرفة اهوال

                                                                            
 . بتصرف يسري ] ١/١٣٥[شية ابن عابدين حا )١(
وانظر يف مناقشة رأي اإلمام  ابن تيمية حول علم املنطق كتاب تدعيم املنطق الفـصل األول   ، ] ١٦٩ / ٩[جمموع الفتاوى    )٢(

 .من الباب الثاين
   .]٢٣ص[وانظر شرح السلم لناظمه األخضري ، هذا هو البيت العاشر من منظومة السلم يف املنطق )٣(
      ] .ص[ وكذلك الذي عقده يف موضوع علم املنطق     ]ص[انظر الفصل الذي عقده املصنف يف غاية علم املنطق  )٤(

  
 
 

  )٣(نسـبته كـالنحو للسان    وبعـد فاملنطـق للجنـان
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 ١٣

من هنا نعرف أنه ال عالقة بني علم املنطق وبني الذكاء والبالدة وإنما هو              
  .قواعد يستطيع كل أحد أن يستفيد منها 

قال العالمة الشيخ سعيد فودة ـ حفظه اهللا ـ يف معـرض    : الوجه الثاين 
  : بن تيمية من علم املنطق كالمه عن موقف ا

فإنّ ،فهو غري مسلّم  ، البليد ال ينتفع به والذكي الحيتاج إليه        :وأما قوله   ( 
البليد إذا زاول األمر وكرره على نفسه فإنه يترسخ فيـه ويستحـضره             

وهذا هو املسمى بالعقل املكتسب عند العلمـاء أو الـذكاء           ،وينتفع به   
فال جيـوز أن    ، القواعد يف نفس األمر    فإذا كنا نقول حبقية تلك    ،املكتسب  

  .   يقال إنّ البليد ال ينتفع ا إذا تعلمها
فإن هذا القول يستلزم ، إن الذكي يستغين عنها   : وكذلك ال جيوز أن يقال    
ولكن ال يوجد ذكي واحد مل يقع يف خطأ فضالً          ،أنّ الذكي ال خيطئ أبداً      

، خلطأ غـري األنبيـاء  بل ال يوجد إنسان معصوم عن ا، عن أخطاء عديدة   
فإذا سلمنا أنـه ال ذكـي إال        ،وهؤالء إنما عصموا بعصمة اهللا تعاىل هلم        

فكيف ميكن داللة هذا الذكي على خطئه أو تعرفه عليه إال مـن             ، وخيطئ  
خالل اتباع قواعد عامة يفحص ا الذكي معاين ما يقوله ويفكـر فيـه              

وهذه القواعد  ، عقله السليم   وحياكم ا تفكريه بعني القواعد املأخوذة من        
  .هي بعينها املنطق 
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 ١٤

وباألوىل ما بينهما مـن     ، فيلزم إذن احتياج الذكي والبليد إىل علم املنطق         
ولنقتصر علـى    . )١(هـ.أ.) ويبطل كالم ابن تيمية     ، طبقات من الناس    

هذا القدر  يف الكالم عن أمهية علم املنطق ؛ألنّ الكالم  عن ذلـك قـد                 
  .      تسع له هذه العجالةيطول مبا الت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                            
 ] . ٥٥ص [تدعيم املنطق  )١(
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
         

  ]مقدمة املؤلف[
 من كان نبياً وآدم     علىاحلمد هللا الذي أبدع األفالك واألرضني ، والصالة         

  . ، وعلى آله وصحبه أمجعني )١(بني املاء والطني
  :وبعد

ها ملـن أراد أن     فهذه عدة فصول يف علم امليزان، ال بد من حفظها وضبط          
  .يتذكر من أويل األذهان ، وعلى اهللا التوكل وهو املستعان 

  مقدمة
  ]يف إطالقات العلم ومعىن التصور والتصديق[

  : اعلم أنّ العلم يطلق على معان
  .حصول صورة الشيء يف العقل : أحدها 

                                                                            
كـشف اخلفـاء ومزيـل      : انظر، وهو ذا اللفظ حديث موضوع    ) كنت نبياً وآدم بني املاء والطني     ( فيه إشارة إىل حديث      )١(

، ]٣٦١[: واجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث للغزي العـامري حـديث رقـم        ، ]٢٠١٥[: لوين حديث رقم  اإللباس للعج 
 اهللا يف   لكن قال حمدث الشام العالمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحـه           . ]٢٣٣[: واملصنوع لإلمام مال علي قاري حديث رقم      

مث ذكر بعض األحاديـث الـواردة يف معـىن          ...) متعددةلكن جاء بلفظ آخر ومن طرق       : ( ]١٤٢ ص[تعليقه على املصنوع    
 .  ]٢٠٠٥[: كشف اخلفاء حديث رقم: وانظر.احلديث املذكور فارجع إليه إن شئت
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  .من الشيء عند العقل  الصورة احلاصلة: ثانيها  
  .ك احلاضر عند املدر: ثالثها  
  .قبول النفس لذلك املدرك : رابعها 

  .اإلضافة احلاصلة بني  العامل واملعلوم : خامسها 
  :وينقسم على قسمني 

  .التصور:  يقال له: أحدمها
  .يعرب عنه بالتصديق: وثانيهما

  .فهو اإلدراك اخلايل عن احلكم : أما التصور 
  .نسبة أمر إىل أمر آخر إجياباً أو سلباً: واملراد باحلكم

  .إيقاعاً أو انتزاعاً : وان شئت قلت 
  . وقد يفسر احلكم بوقوع النسبة أو ال وقوعها 

كما إذا تصورت زيداً وحده أو قائماً وحده من دون أن تثبت القيام لزيد              
  .و تسلبه عنه

عبـارة عـن احلكـم املقـارن         : )١(أما التصديق فهو على قول احلكماء     
ومن مث اليوجد   ، وجود التصديق   فالتصورات الثالثة شرط ل   . للتصورات  

  .تصديق بال تصور 

                                                                            
: مث قسمهم إىل قـسمني      . ) هم الذين يكون قوهلم وفعلهم موافقا للسنة      : ( قال اإلمام السيد الشريف اجلرجاين      : احلكماء   )١(

 ]. ٧٩ص[، باب احلاء،التعريفات. واملشاءون   ورئيسهم أرسطو ، طوناإلشراقيون ورئيسهم أفال
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إنه عبارة عـن جممـوع احلكـم وتـصورات          :  يقول   )١(واإلمام الرازي 
  .)٢(األطراف
  :زيد قائم وأذعنت بقيام زيد حتصل لك علوم ثالثة: فإذا قلت

  . علم زيد : أحدها 
  .إدراك معىن قائم : وثانيها

ـ      علم املعىن الرابط الذي يعرب      : وثالثها   يف (...) عنـه يف الفارسـية بـ
: ويقال هلذا املعـىن     ،يف اهلندية (...) وبـ، يف السلب (...) وبـ، اإلجياب

  .والنسبة احلكمية أخرى ، احلكم تارة 
فإذا أتقنت ما علمناك فاعلم أنّ احلكيم يزعم أنّ التصديق ليس إال إدراك             

: ت الثالثة أعينواإلمام يزعم أنّ التصديق جمموع اإلدراكا. املعىن الرابطي   
تصور احملكوم عليه وتصور احملكوم به وإدراك النسبة احلكميـة املـسمى            

   . )٣(باحلكم
                                                                            

هو اإلمام فخرالدين أبو عبد اهللا حممد بن عمر بـن احلـسني القرشـي التيمـي البكـري الـرازي الـشافعي            : الرازي  ) ١(
ولـد  ، مذهب أهل الـسنة من كبار املفسرين والفقهاء واألصوليني واملتكلمني املدافعني عن،املعروف بابن خطيب الري   ،األشعري

تفـسري مفـاتيح   : من مؤلفاتـه . وكانت له يف زمنه املرتلة الرفيعة   ، كان من املشاركني يف كثري من العلوم        ، بالري وإليها نسب  
          طبقـات الـشافعية الكـربى     :انظـر .   هـ   ٦٠٦تويف عام   . واملعامل يف أصول الدين   ، احملصول واملعامل يف أصول الفقه    ، الغيب

  ].٣١٣ – ٦[ األعالم ،   ]٩٦ – ٨١ / ٨[ 
لكن نسب هذا القـول إليـه       .ولعله يف كتاب لإلمام يف املنطق     ،  أجد هذا الكالم يف املباحث املنطقية من كتاب احملصول         مل )٢(

   ).   ع].(١/١٩٩[السعد التفتازاين يف شرح املقاصد
  .تصديق هو اثبات القيام لزيد فعند احلكماء ال. زيد قائم:  معىن هذا الكالم أنّك إذا قلت)٣(

  ).ع. ( اثبات القيام لزيد -٣معرفة معىن القيام -٢رفة زيد  مع-١ : وعند اإلمام الرازي هو جمموع
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  فائدة
  ]يف معىن النظر[

وإذا علمت ما ذكرنا أنّ النظريات مطلقاً تصوريةًً كانـت أو تـصديقيةً                 
  :مفتقرة إىل نظر وفكر فال بد لك أن تعلم معىن النظر فأقول

م عبارة عن ترتيب أمور معلومة ليتأدى ذلك  الترتيب          النظر يف اصطالحه  
  . إىل حتصيل اهول 

فإذا رتبت املعلومات احلاصلة لك من تغري العامل وحـدوث كـل مـتغري              
العامل متغري وكل متغري حادث فحصل لك مـن هـذا النظـر             : )١(وقلت

العـامل  : والترتيب علم قضية أخرى مل يكن حاصالً لك من قبـل وهـي            
  .حادث

  لفص
  ]ًليس كل ترتيب يكون صوابا[

كيف ، إياك وأن تظن أنّ كل ترتيب يكون صواباً موصالً إىل علم صحيح           
ولو كان األمر كذلك ما وقع االختالف والتناقض بني أرباب النظر مع أنه          

  .قد وقع

                                                                            
 ).ع.(وما أثبتناه أقرب] وتقول[يف األصل ) ١(
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وكل مـتغري   ، العامل متغري : ويستدل بقوله ، العامل حادث : فمن قائل يقول  
  . فالعامل حادث، حادث

: ويربهن عليه بقولـه   ، من زاعم يزعم أنّ العامل قدمي غري مسبوق بالعدم        و
  . وكل ما هذا شأنه فهو قدمي، العامل مستغن عن املؤثر

  . واآلخر فاسد غلط. وال أظنك شاكاً يف أنّ أحد الفكرين صحيح حق
  )١(]وتسميته املنطق علم أهمية[

 اإلنسانية الفطرة أنّ كذل من فعلم العقالء فكر يف الغلط وقع قد كان وإذا
 فجاءت ،اللباب عن القشر وامتياز ، الصواب من اخلطأ متيز يف كافية غري

 طـرق  فيـه  يـبني  الفكر يف اخلطأ عن عاصم قانون إىل ذلك يف احلاجة
   .املعلومات من اهوالت اكتساب

  .وامليزان املنطق هو القانون وهذا
إذ العارف به   ، التكلم: ظاهر أعين   أما تسميته باملنطق فلتأثريه يف املنطق ال      

: وكذا املنطق الباطين أعـين    ، يقوى على التكلم مبا ال يقوى عليه اجلاهل         
، وفـصوهلا ، ويعلم أجناسها ، اإلدراك؛ ألنّ املنطقي يعرف حقائق األشياء     

  .خبالف الغافل عن هذا العلم الشريف، وخواصها، ولوازمها، وأنواعها
   للعقل توزن به األفكـار الـصحيحة        أما تسميته بامليزان؛ فألن ه قسطاس ،

. واختالل ما يف األنظار الكاسدة، ويعرف به نقصان ما يف األفكار الفاسدة     
                                                                            

 ).ع.(ما بني القوسني زيادة من احملقق كعنوان للفقرة ) ١(
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السـيما العلـوم    ، العلم اآلىل؛ لكونه آلة جلميع العلوم       : ومن ثَم يقال له   
  . احلكمية 

  فائدة
  ]املنطق علم واضع يف[

 )٢(الرومي اإلسكندر بأمر العلم هذا دون)١(احلكيم أرسطاطاليس أنّ اعلم
، الثاين املعلم وهو، الفن هذا هذّب)٣( والفارايب ، األول باملعلم يلقب وهلذا
  .   )٤(سينا بن أبوعلي الشيخ فصله الفارايب كتب اضاعة وبعد

  
                                                                            

عـاش  ، وعامل موسوعي ، وطبيب، فيلسوف يوناين . أرسطو  : س واألغلب أن يقال له      أرسطوطالي: ارسطاطاليس ويقال له    ) ١(
وملا بلغ الثامنة عشرة من عمرة أخذ يتلقى العلم على الفيلسوف أفالطون فمكـث عنـده            ] م.ق٣٢١-٣٨٤[يف الفترة ما بني   

كتاب األورغانون يف صـناعة  : منها له عدة مؤلفات ، كان ابن رشد يسمبه احلكيم األول، عشرين سنة ينهل من علومه ومعارفه 
   .]٤٠ص [املوسوعة الفلسفية للدكتور إمساعيل الشرفا : انظر . كتاب ما بعد الطبيعة  ، كتاب احلس واحملسوس، املنطق

وملـك مقـدونيا يف الفتـرة    ] م. ق٣٢٣ _٣٥٦[ لعله اإل سكندر املقدوين وهو االسكندر عـاش  يف الفتـرة مـابني                )٢(
املـورد قـسم معجـم    : الد كادت مملكته أن تشمل نصف العامل وكان من عباقرة احلرب يف التاريخ انظر       قبل املي  ٣٢٣_٣٣٦

  .]٦ص [األعالم 
، عارف بعدة لغات  ، طبيب  ، رياضي  ، حكيم  ، فيلسوف إسالمي   .  حممد بن حممد بن طرخان الفارايب        ر الفارايب هو أبو نص    )٣(

كتاب آراء  : من مؤلفاته .  هـ   ٣٣٩احلمداين إىل بالطه حىت تويف بدمشق عام        ضمه سيف الدولة    ، ولد يف فاراب فنسب إليها      
املوسـوعة  ،  ]٤١٦ / ١٥[ سري أعالم النبالء    : انظر  ،  إحصاء العلوم ، املسائل الفلسفية واألجوبة عنها   ، أهل املدينة الفاضلة    

  . ]١٢٤ ص[الفلسفية 
مشارك يف ،شاعر ، طبيب ، فيلسوف إسالمي   ، البخاري  ، سينا البلخي    بن    ابن سينا هو الشيخ الرئيس احلسني بن عبد اهللا         )٤(

وامللخـص يف  ، الشفاء وهو دائرة معارف فلـسفية ، القانون يف الطب: هـ من مؤلفاته٤٢٨تويف مدان سنة .أنواع من العلوم   
  .]١١ ص[املوسوعة الفلسفية ، ]٥٣١_١٧[انظر سري أعالم النبالء .املنطق 
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  فصل
  ]تعريف علم املنطق[

  :لعلك علمت مما تلونا عليك يف بيان احلاجة حد املنطق وتعريفه من أنه
  ) .م بقوانني تعصم مراعاا الذهن عن اخلطأ يف الفكر عل(

  فصل
  ]موضوع علم املنطق[

كبدن اإلنـسان   ، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية له           
  .و الكلمة والكالم لعلم النحو . للطب

لكن ال مطلقاً بل    ، املعلومات التصورية والتصديقية  : فموضوع علم املنطق  
  . لة إىل اهول التصوري أو التصديقيمن حيث أنها موص

  فائدة
  ]يف غاية علم املنطق[

  .  لكان طلبه عبثاً واجلد فيه لغواًوإال، اعلم أنّ لكل علم وصناعة غاية
  .وحفظ الرأي عن اخلطأ يف النظر ،وغاية علم امليزان اإلصابة يف الفكر
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  فصل
  ]ال شغل للمنطقي باأللفاظ[

كيف وهذا البحث   ،ي من حيث إنه منطقي ببحث األلفاظ        الشغل للمنطق 
  .مبعزل عن هدفه وغايته 

؛ ألنّ اإلفـادة     حبث األلفاظ الدالـة علـى املعـاين        ومع ذلك فال بد من    
ولذلك يقدم حبث الداللة واأللفاظ يف كتـب        ، واالستفادة موقوفة عليه    

  .املنطق 
  فصل
  )١(يف الداللة

  . )٢(.....): (أي. اإلرشاد: الداللة لغة هي
  .كون الشيء حبيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر: ويف االصطالح 
  .وغري لفظية، لفظية: والداللة قسمان

  . ما يكون الدالّ فيها اللفظ: واللفظية
  .ما ال يكون الدالّ فيها اللفظ: وغري اللفظية

                                                                            
  ).ع. (ان من كالم املصنف رمحه اهللا هذا العنو) ١(
 ).ع. ( ما بني القوسني هو معىن كلمة الداللة بالفارسية)٢(
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 ٢٣

  :وكل منهما على ثالثة أحناء 
  .د على مسماه اللفظية الوضعية كداللة لفظ زي: أحدها

بضم اهلمزة وسكون احلاء    –اللفظية الطبيعية كداللة لفظ أح أح       : وثانيهما
فـإن الطبيعـة تـضطر       ، )١( على وجع الصدر   –بفتحها  : املهملة وقيل   

  .بإحداث هذا اللفظ عند عروض الوجع يف الصدر
 املسموع من وراء اجلدار على      –دن  -اللفظية العقلية كداللة لفظ     :وثالثها
  . الالفظوجود
  .)٣)(٢(غري اللفظية الوضعية كداللة الدوال األربع على مدلوالا:ورابعها

غري اللفظية الطبيعية كداللة صهيل الفرس على طلـب املـاء           : وخامسها
  .والكأل

  .غري اللفظية العقلية كداللة الدخان على النار: وسادسها
ة الوضعية؛ ألنّ واملنطقي إنما يبحث عن الداللة اللفظي، فهذه ست دالالت

خبالف غريها؛ فإنّ اإلفادة    ، اإلفادة للغري واالستفادة إنما يتيسر ا بسهولة      
  )٤(.هذا. صعوبة واالستفادة ا ال خيلو عن

                                                                            
 ).ع.(وهو ما يسمى بالسعال )١(
عقـود األنامـل الـيت تـدل علـى          :والعقـود أي  .ماينصب على الطريق إلدراك بعد املسافة واخلطوط واإلشارات       : أي   )٢(

 ).ح.(األعداد
 ).ع.(لة غري اللفظية الوضعية داللة إشارات املرورو من أمثلة الدال )٣(
وجهني يف أعراب هذه الكلمة     _  رمحه اهللا _مث ذكر احملشي    .) خذ هذا : أي  : (هكذا يف األصل وقد علّق عليها احملشي بقوله          )٤(

 ).ع.(ال داعي لإلطالة بذكرمها 
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 ٢٤

  فصل
  ]أقسام الداللة اللفظية الوضعية[

وينبغي أن يعلم أنّ الداللة اللفظية الوضعية اليت هلا العـربة يف احملـاورات    
  : ة أحناءوالعلوم على ثالث

أن يدل اللفظ على متام ما وضع ذلـك اللفـظ           : املطابقية وهي : أحدها
  . كداللة اإلنسان على جمموع احليوان الناطق،له

، أن يدل اللفظ على جزء املعىن املوضـوع لـه         : وهي، التضمنية: ثانيها
  .أو الناطق فقط، كداللته على احليوان فقط

 يدل اللفظ على املوضوع له وال على        أن ال : الداللة االلتزامية وهي  : ثالثها
  . بل على معىن خارج الزم للموضوع له، جزئه

كداللة اإلنـسان علـى   ،ما ينتقل الذهن من املوضوع له إليه : والالزم هو 
  .وكداللة لفظ العمى على البصر ،قابل العلم وصنعة الكتابة
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 ٢٥

  فصل
  ]ال توجد الداللة التضمنية وااللتزامية بدون املطابقية[

الداللة التضمنية وااللتزامية التوجدان بدون املطابقة؛ وذلك ألنّ  اجلزء ال           
والتابع ال يوجد بـدون     ، وكذا الالزم بدون امللزوم   ، يتصور بدون الكل  

  .املتبوع 
، واملطابقة قد توجد بدوما؛ جلواز أن يوضع اللفظ ملعىن بسيط ال جزء له            

  .وال الزم له
، معىن ال الزم له؛ فإنّ لكل معىن الزماً البتـة    ال نسلم أن يوجد     : فإن قلت 

  .)١(وأقله أنه ليس غريه
  .الالزم البين الذي ينتقل الذهن من امللزوم إليه: املراد بالالزم هو: قلنا

 وال املعاين نتصور ما كثرياً ألنا البينة؛ اللوازم من ليس غريه ليس: وقولك
  .غريه ليس كونه عن فضالً الغري معىن ببالنا خيطر

  
  

                                                                            
أنك إذا أشـرت  :مثال ذلك .املقول هو أنه ليس معىن آخر سواهأنّ أقل ما يلزم من معىن اللفظ    ): وأقله أنه ليس غريه   (معىن) ١(

  ).ع.(فأقل ما يلزم من لفظك أنّ املشار إليه ليس قلماً وال حمربةً وال شيئاً آخر سوى الكتاب. هذا كتاب: إىل كتاب وقلت
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 ٢٦

  فصل
  ]مركب أو مفرد إما اللفظ[

  .مركب أو مفرد إما الدال اللفظ
 االستفهام مهزة كداللة، معناه جزء على الداللة جبزئه يقصد ال ما: فاملفرد
 املعـىن  علـى  عبـداهللا  وداللـة ،)١(مسماه على زيد وداللة، معناها على

  .)٢(العلَمي
 علـى  قائم زيد كداللة، اهمعن جزء على الداللة جبزئه يقصد ما: واملركّب

  . فحواه على السهم رامي وداللة، )٣ (معناه
 يكن مل: أي باملفهومية مستقالً معناه كان إن ألنه ثالثة؛ أحناء على املفرد مث
 من بزمان املعىن ذلك يقترن مل إن اسم فهو ضميمة ضم إىل حمتاجاً فهمه يف

  .الثالثة األزمنة
 عـرف  يف أداة فهـو  مـستقالً  معنـاه  نيك مل  وإن .به اقترن إن وكلمة
  )٤(.هذا. النحويني اصطالح يف وحرف،امليزانيني

                                                                            
  ).ع.( فإنّ الزاي ال تدل على جزء معىن زيد)١(
 ).ع.(علم على رجل معني ) عبداهللا(أنّ جمموع كلمة :  بفتح العني والالم أي)٢(
 .)ع).(زيد قائم (فإنّ زيداً يدل على جزء مجلة ) ٣(
   ]. ٢٣ص [ راجع ما تقدم حول هذه الكلمة يف اهلامش الثاين )٤(
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 ٢٧

  فصل
  ]النحاة عند الفعل هي املناطقة عند الكلمة ليست[

 علم يف يسمى ما هي امليزان أهل عند الكلمة أنّ بعضهم ظن قد أنه اعلم
 أال ،الكلمـة  من أعم الفعل فإنّ بصواب؛ الظن هذا وليس، بالفعل النحو
 عنـد  بكلمة وليس النحاة عند فعل وأمثاله ونضرب أضرب: حنو أنّ ترى

 هو بل، مبفرد ليس أضرب: وحنو، املفرد أقسام من الكلمة ألنّ املنطقيني؛
، املتكلم على تدل اهلمزة ألنّ املعىن؛ جزء على  اللفظ جزء لداللة مركّب

  .      احلدث معىن على ب ر ض و
  فصل

  ]للمفرد آخر تقسيم[
  :وهو آخر بتقسيم املفرد يقسم قد
  .كثرياً يكون أو واحداً معناه يكون قد املفرد أنّ

  :خيلو ال ألنه أضرب؛ ثالثة على واحداً معىن له والذي
  .يكن مل أو مشخصاً متعيناً املعىن ذلك يكون أن إما

 القسم هذا يسمى أن واألوىل. وهو، وهذا، كزيد، علَماً: يسمى: واألول
  .احلقيقي يباجلزئ
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 ٢٨

 هـو  كـثرية  أفراد له يكون بل، مشخصاً معناه يكون ال ما: أي: والثاين
  :ضربان
 سـبيل  علـى  أفـراده  سـائر  على املعىن ذلك صدق يكون أن: أحدمها
 هـذا  ويسمى، )١(أوأزدية، أشدية أو، بأولية يتفاوت أن غري من، االستواء
، العـام  املعىن ذلك ادقتص يف وتوافقها، أفراده لتواطؤ باملتواطئ؛: القسم

  .وبكر  وعمرو زيد إىل بالنسبة كاإلنسان
 وجـه  علـى  أفراده مجيع يف العام املعىن ذلك صدق يكون ال أن:وثانيهما
، باألوليـة  األفـراد  بعـض  على املعىن ذلك صدق يكون بل، االستواء
 كالوجود، ذلك بأضداد اآلخر البعض على وصدقها، واألولوية، واألشدية
 بالنسبة وكالبياض، )٢(املمكن إىل وبالنسبة، جمده جل الواجب إىل بالنسبة

 يف النـاظر  يوقـع  ألنه مشككاً؛: القسم هذا ويسمى، والعاج الثلج إىل
  .)٣(مشتركاً أو متواطئاً كونه يف الشك

  
  
  

                                                                            
غمق كالسواد ففي املتواطئ اليزيد بعض األفراد على بعض يف          .أن بعض األفراد أزيد يف صدق املعىن من بعض        : معىن األزدية  )١(

 ).ع.(اللون
 ).ع.(وقاملخلواملمكن هو ،الواجب هو اهللا تعاىل )٢(
 ).ع.(واملشكك، العلَم ـ بالتحريك ـ واملتواطئ:فتحصل أن األقسام ثالثة )٣(
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 ٢٩

  فصل
  ]أقسام اللفظ الذي له أكثر من معىن[

  .املتكثر املعىن له أقسام عديدة
فظ الذي كثر معناه إن وضع ذلك اللفظ لكل معـىن           أنّ الل : وجه احلصر 

كالعني وضـع تـارةً     ، مشتركاً: ابتداًء بأوضاع متعددة على حدة يسمى     
  .وتارةً للركبة، وتارةً للباصرة، للذهب

مث استعمل يف معىن ثـاين؛      ، بل وضع أوالً ملعىن   ، وإن مل يوضع لكل ابتداءً    
  .ألجل مناسبة بينهما
واملنقول بالنظر . منقوالً: رك موضوعه األول يسمىوت، فإن اشتهر يف الثاين 

  :  إىل الناقل ينقسم إىل ثالثة أقسام
  . كون الناقل عرفاً عاماًرباعتبا، املنقول العريف: أحدها
  .باعتبار كونه أرباب الشرع، املنقول الشرعي: وثانيها
  .باعتباره عرفاً خاصاً بطائفة خمصوصة، املنقول االصطالحي: وثالثها

، كان يف األصل موضوعاً ملا يدب على األرض       ، كلفظ الدابة : ل األول مثا
  .أو لذات القوائم األربع، مث نقله العامة للفرس

مث نقله الشارع   ، كان يف األصل مبعىن الدعاء    ، كلفظ الصالة : ومثال الثاين 
  .إىل أركان خمصوصة
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 ٣٠

: نحاة إىل مث نقله ال  ، كلفظ االسم كان يف اللغة مبعىن العلو      : ومثال الثالث 
  .كلمة مستقلة يف الداللة غري مقترنة بزمان من األزمنة الثالثة

بل يـستعمل يف املوضـوع األول   ، وإن مل يشتهر يف الثاين ومل يترك األول  
وبالنـسبة إىل   ، حقيقـةً : يسمى بالنسبة إىل األول   ، ويف الثاين أخرى  ، مرة

فهـو  ، رجل الشجاع كاألسد بالنسبة إىل احليوان املفترس وال     ، الثاين جمازاً 
  .وبالنسبة إىل الثاين جماز، بالنسبة إىل األول حقيقة

  فصل
  ]يف اللفظ املرادف[

، كاألسد والليـث  ، مرادفاً: إذا كان اللفظ متعدداً واملعىن واحداً يسمى      
  .والغيم والغيث

  فصل
  ]املركب اللفظ أقسام[

  :قسمان املركب
  .قائم كزيد ،عليه السكوت يصح ما: وهو التام املركب: أحدمها
  .كذلك ليس ما: وهو الناقص املركب: وثانيهما
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 ٣١

  فصل
  ]التام املركب يف[

  :ضربان التام املركب
 الصدق وحيتمل، احلكاية به قصد ما: وهو، والقضية اخلرب: ألحدمها يقال

، فوقنـا  السماء: حنو، كاذب أو صادق إنه: لقائله يقال ما أو، والكذب
  .حادث والعامل
  .الكذب حيتمل ال أنه مع، وخرب قضية -اهللا إال إله ال-: اقولن: قيل فإن
 غـري  )١(احلاشيتني خصوصية إىل بالنظر كان وإن، حيتمله اللفظ جمرد: قلنا

  .للكذب حمتمل
، وترج، ومتن، وي، أمر: أقسام واإلنشاء، اإلنشاء: القسمني لثاين ويقال

  .ونداء، واستفهام
  فصل

  ]الناقص املركب يف[
  : أحناء على اقصالن املركب

  .زيد كغالم، اإلضايف املركب: منها

                                                                            
  ).ع.(واملتكلم، الواقع: احلاشيتان) ١(
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 ٣٢

  .العامل كالرجل، التوصيفي املركب: ومنها
  .الدار كفي، التقييدي املركب :ومنها
  .املعاين حبث إىل أرشدك واآلن، األلفاظ حبث مت قد وهاهنا

  فصل
  ]املفهوم يف[

  :قسمان، الذهن يف حصل ما: أي )١(املفهوم
  . كلي: والثاين        .         جزئي: أحدمها

، وعمرو كزيد، كثري على صدقه عن تصوره نفس مينع ما: فهو اجلزئي أما
  .اجلدار وهذا، الفرس وهذا
 وعـن ، فيـه  الشركة وقوع عن تصوره نفس مينع ال ما: فهو الكلي وأما

  . الفرس و كاإلنسان، كثريين على صدقه
   :آخرين بتفسريين واجلزئي الكلي يفسر وقد
  .تصوره حيث من تكثره العقل جوز ما فهو: ليالك أما
  .كذلك يكون ال ما فهو: اجلزئي وأما

  
  

                                                                            
 ).ح..  .(........املفهوم: ملا فرغ من بيان الداللة وأقسام اللفظ شرع يف بيان الكليات فقال) ١(
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 ٣٣

  
  فصل

  ]الكلي أقسام[
   :أقسام الكلي
، والالممكـن ، كالالشـيء ، اخلـارج  يف أفـراده  وجود ميتنع ما: أحدها

  .والالموجود
 مـن  وجبـل ، كالعنقاء، توجد ومل أفراده )١(]وجود [ميكن ما: وثانيهما
  .الياقوت

،   واحـد  فـرد  إال أفـراده  مـن  يوجـد  ومل أفراده أمكنت ما: الثهماوث
  .)٣(تعاىل والواجب، )٢(كالشمس
  .كثرية أفراد له وجدت ما: ورابعها

                                                                            
  ).ع.(ما بني املعكوفتني غري موجود يف األصل زاده احملقق ليتضح املعىن )١(
لكن ال نراها إال يف هيئة جنـوم صـغرية للمـسافات      ، أنّ الكواكب اليت مثل الشمس يف احلجم واإلشعاع غري متناهية         : فيه )٢(

 .الشاسعة بيننا وبينها
لكن يعذر املصنف نظراً حلـدود العلـوم الكونيـة يف            ]. ٢٥٧ص  [لول النجار     السماء يف القرآن الكرمي للدكتور زغ     : انظر

  ).ع.(عصره
  .ولو مثّل املؤلف ـ عليه رمحة اهللا ـ باألرض من حيث إنها الكوكب الوحيد الصاحل للحياة لكان أوىل: نقال عبد الرمح

 رمحـه  –ومبا قاله احملـشي  : نقال عبد الرمح). ح.(تنعومل يوجد منه إال فرد واحد وغريه مم،  هذا مثال ملا كان ممكن الوجود   )٣(
 . يندفع إشكال التمثيل بالواجب تعاىل مع استحالة وجود واجب غريه عز وجل-اهللا
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 ٣٤

، واملـريخ ، والقمر، الشمس: سبع فإنها السيارة كالكواكب، متناهية إما
  .واملشتري، وعطارد، والزحل، والزهرة

  .والبقر، والغنم، فرسوال، اإلنسان كأفراد متناهية غري أو
   :  تقربره سؤال واجلزئي الكلي تعريف على أورد وقد
 وحمسوس، بعيد من املرئي والشبح، املعينة البيضة من احلاصلة الصورة أنّ

 الكلي؛ تعريف عليها يصدق أنه مع، جزئيات كلها الوالدة مبدأ يف الطفل
  .ممتنع غري كثريين على صدقها فرض الصور هذه يف ألنّ
 وجه على الصدق هو الكلي تعريف يف املفهوم بصدق املراد أنّ: اجلوابو

 يـصدق  إنما وغريها املعينة البيضة صورة: أعين الصور وهذه، االجتماع
  .معاً ال بدالً كثريين على
 معينـة  مادة من مأخوذة أنها ضرورة الصور هذه يف مأخوذة الوحدة فإنّ

 لـزوم  غـري  مـن  كليةً لكانت وحدالت اعتبار فيها)١(]أنّ [ولوال، جزئية
  . )٢(هذا. أشكال

  
  

                                                                            
 ).ع.(ما بني املعكوفتني زيادة من احملقق ليتضح املعىن )١(
 ]. ص    [راجع ما تقدم يف هامش  )٢(
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 ٣٥

  فصل
  )١(الكليني بني النسبة يف

 أخـذت  إذا ألنـك  :أربعة أحناء على تتصور الكليني بني النسبة أنّ اعلم
 فهمـا  اآلخـر  عليه يصدق ما كل على منهما كل يصدق أن فإما، كليني

 .إنـسان  قناط وكل، ناطق إنسان كل ألنّ، والناطق كاإلنسان، متساويان
وال يصدق اآلخر على    ، أو يصدق أحدمها على كل ما يصدق عليه اآلخر        

، كاحليوان واإلنسان ، فبينهما عموم وخصوص مطلق   ، مجيع أفراد أحدمها  
وال يصدق اإلنـسان    ، فيصدق احليوان على كل ما يصدق عليه اإلنسان       

  .بل على بعضه، على كل ما يصدق عليه احليوان
، فهما متباينان ، على شيء مما يصدق عليه اآلخر     أو ال يصدق شيء منهما      

  .كاإلنسان والفرس
فبينهما ، أو يصدق بعض كل واحد منهما على بعض ما يصدق عليه اآلخر    

كاألبيض واحليوان ففي البط يـصدق كـل        ، عموم وخصوص من وجه   
ويف الثلج والعاج يصدق األبيض     ، ويف الفيل يصدق احليوان فقط    ، منهما
  .فقط

                                                                            
 ).ع .(هذا العنوان من كالم املصنف رمحه اهللا )١(
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 ٣٦

، والعمـوم واخلـصوص املطلـق     ، والتباين، التساوي: سبفهذه أربع ن  
  .والعموم واخلصوص من وجه

  . ذلكظفاحف
  فصل

  ]معىن آخر للجزئي[
  .ما كان أخص حتت األعم: قد يقال للجزئي معىن آخر وهو

 احليوان؛  اوكذ، فاإلنسان على هذا التعريف جزئي؛ لدخوله حتت احليوان       
النامي؛ لدخوله حتـت اجلـسم      وكذا اجلسم   ، لدخوله حتت اجلسم النامي   

  . وكذا اجلسم املطلق؛ لدخوله حتت اجلوهر، املطلق
والنسبة بني اجلزئي احلقيقي وبني هذا املسمى باجلزئي اإلضـايف عمـوم            

وصدق اإلضايف بدون احلقيقي  ، وخصوص مطلق؛ الجتماعهما يف زيد مثالً     
 علـى   وليس جبزئي حقيقي؛ ألنّ صـدقه     ، يف اإلنسان؛ فإنه جزئي إضايف    

  .كثريين غري ممتنع
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 ٣٧

  فصل
  ]يف الكليات واألول منها[

  :الكليات مخس 
كل مقول على كثريين خمتلفني يف احلقائق يف جواب مـا           : اجلنس: األول
إذا سئل عنـها    ، والغنم، والفرس، كاحليوان فإنه مقول على اإلنسان    ، هو

  مبا هي؟ 
  اإلنسان والفرس ما مها ؟ : ويقال

  .حيوان: فاجلواب
  فصل

  ]الثاني من الكليات[
  .النوع: الثاين
  .كلي مقول على كثريين متفقني باحلقائق يف جواب ما هو: وهو

ماهية يقـال عليهـا     : وهو، النوع اإلضايف : ويقال له ، وللنوع معىن آخر  
  . يف جواب ما هو، اجلنس: وعلى غريها

 اوبني النوع احلقيقي والنوع اإلضايف عموم وخصوص من وجه؛ لتصادقهم        
وصدق اإلضايف  ، وصدق احلقيقي بدون اإلضايف يف النقطة     ، على اإلنسان 

  .بدون احلقيقي يف احليوان
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 ٣٨

  فصل
  )١(األجناس ترتيب يف

 إنما بل، جنس فوقه ويكون، جنس حتته يكون ال ما وهو، سافل إما اجلنس
  .النوع حتته يكون

، جـنس  وهو النامي اجلسم وفوقه، نوع وهو اإلنسان حتنه فإنه كاحليوان
  . سافل جنس فاحليوان

  .جنس أيضاً وفوقه، جنس حتته يكون ما وهو، متوسط وإما
  .املطلق اجلسم وفوقه، احليوان حتته فإنّ النامي كاجلسم

  .األجناس جبنس ويسمى، جنس فوقه يكون ال ما وهو، عايل وإما
وحتته اجلسم املطلـق واجلـسم النـامي        ، كاجلوهر فإنه ليس فوقه جنس    

  . واحليوان 
  فصل

  ]عشرة العالية األجناس[
، األجنـاس  هذه عن خارج شيء العامل يف وليس، عشرة العالية األجناس
  .  أيضاً العشر املقوالت: العالية األجناس هلذه وبقال

                                                                            
 ).ع.(املصنف كالم من العنوان هذا )١(
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 ٣٩

  .للعرض التسع املقوالت والباقي، اجلوهر: أحدها 
، بنفـسه  قـائم  هـو  بل، حمل: أي موضوع يف ال املوجود هو: واجلوهر
  .سامكاألج

  .حمل: أي موضوع يف املوجود هو: والعرض
، وامللـك ، واأليـن ، واإلضافة، والكيف، الكم: هي العرضية واملقوالت

  . )١(والوضع، واملىت، واالنفعال، والفعل
   (.......................................).الفارسي البيت هذا وجيمعها

  فصل
  )٢(األنواع ترتيب يف

 يكـون  وال نوع حتته يكون قد فالنوع، متنازلة ترتب دق األنواع أنّ اعلم
  .العايل النوع فهو نوع فوقه
  .املتوسط النوع وهو، نوع وفوقه، نوع حتته يكون وقد
  .السافل النوع وهو، نوع فوقه ويكون، نوع حتته يكون ال وقد

                                                                            
  :واملقوالت العشر جمموعة يف قول الشاعر) ١(

  فـي بيته باألمس كان متكي  زيـد الطويـل األزرق ابن مالك             

  فهذه عشر مقوالت سـوى   فـي يـده غـصن لواه   فالتوى             
و كان متكي   ، وباألمس للمىت ، ويف بيته لألين  ، وابن مالك لإلضافة  ، واألزرق للكيف ، موالطويل للك ، زيد ملقولة احلوهر  : فقوله
  ).ع.(و التوى لالنفعال، ولواه للفعل، و يف يده للملك، للوضع

 ).  ع.( هذا العنوان من كالم املصنف رمحه اهللا)٢(
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 ٤٠

  .       أيضاً األنواع نوع: له ويقال
  فصل

  ]الثالث من الكليات[
  .الفصل: الثالث
  . كلي مقول على الشيء يف جواب أي شيء هو يف ذاته: وهو

  اإلنسان أي شيء هو يف ذاته ؟: كما إذا سئل
  .فيجاب بأنه ناطق

  .قريب وبعيد:  سمانوهو ق
  .هو املميز عن املشاركات يف اجلنس القريب: فالقريب
  .هو املميز عن املشاركات يف اجلنس البعيد: والبعيد
  .انكالناطق لإلنس: فاألول
  .كاحلساس له: والثاين

.              وللفصل نسبة إىل النوع فيسمى مقوماً؛ لدخوله يف قوام النوع وحقيقته
  .له قسماً وحيصل اجلنس يقسم ألنه مقسماً؛ فيسمى اجلنس إىل ونسبة

  .الناطق احليوان هو اإلنسان ألنّ لإلنسان؛ مقوم فهو كالناطق
  :قسمان للحيوان حصل ناطقبال ألنّ للحيوان؛ ومقسم
  .الناطق احليوان: أحدمها
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 ٤١

  .)١ (الناطق الغري احليوان: والثاين
  فصل

   ]للسافل ِّمقوم للعايل ِّمقوم كل[

                   مقوم فإنه لألبعاد؛ كالقابل، للسافل مقوم للعايل مقوم كل
  .واإلنسان، واحليوان، النامي للجسم مقوم وهو، للجسم
 لإلنسان ومقوم للحيوان مقوم النامي للجسم مقوم أنه كما فإنه نامي؛وكال
  .أيضاً

 كذلك للحيوان مقومان أنهما كما فإنهما باإلرادة؛ واملتحرك وكاحلساس
  .لإلنسان مقومان
 ولـيس  لإلنسان مقوم الناطق فإنّ للعايل؛ مقوماً للسافل مقوم كل وليس
  .للحيوان مقوماً

  صلف
   ]للعايل ِّمقسم للسافل ِّمقسم كل[

  .للعايل مقسم للسافل مقسم فصل كل

                                                                            
      متمحضة يف التنكري فـال تقبـل       -غري- وألنّ   ، ال تدخل على املضاف    -ال–وذلك ألنّ   ، هذا التعبري من األخطاء الشائعة    ) ١(
.  قد تتعرف باإلضافة يف بعض املواضـع -غري– إال أن تكون الالم ليست للتعريف بل املعاقبة لإلضافة وقد نصوا على أنّ  -ال–

  ).ع].(٤/٩[حاشية ابن عابدين: انظر
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 ٤٢

 اجلسم يقسم كذلك، الناطق وغري الناطق إىل احليوان يقسم كما فالناطق
  .إليهما
 اجلـسم  يقسم مثالً احلساس فإنّ للسافل؛ مقسماً للعايل مقسم كل وليس
 وليس، )١(احلساس الغري النامي جلسموا، احلساس النامي اجلسم: إىل النامي
 غـري  حيـوان  يوجد وال، حساس حيوان كل فإنّ إليهما؛ احليوان يقسم

  .حساس
  فصل

  ]الكليات من الرابع[ 
  .اخلاصة: الرابع الكلي
 حقيقة حتت واقعة أفراد على حممول، األفراد حقيقة عن خارج كلي وهو

  .له والكاتب، لإلنسان كالضاحك، فقط واحدة
  
  
  
  
  

                                                                            
  ).ع.(راجع اهلامش األول من الصفحة املاضية) ١(
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 ٤٣

  فصل
  ]الكليات من اخلامس[ 

  .العام العرض: الكليات من اخلامس
، غريهـا  وعلـى  واحـدة  حقيقة أفراد على املقول اخلارج الكلي:  وهو

  .                       والفرس اإلنسان أفراد على احملمول كاملاشي
  فائدة

  ]وعرضيات ذاتيات إىل الكليات تقسيم[
  :مخس ياتالكل أنّ ذكرنا مما علمت قد وإذ

  . النوع: والثاين.                  اجلنس: األول
  . اخلاصة: والرابع    .            الفصل: والثالث
  .العام العرض: واخلامس
  .الذاتيات: هلا يقال األول الثالثة أنّ فاعلم

  .العرضيات: لآلخرين يقال و
 ـذا  نوعال على يطلق وال، فقط والفصل باجلنس الذايت اسم خيتص وقد

  .       الذايت لفظ اإلطالق
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 ٤٤

  فصل
  ]العرضيات أقسام[

  :إىل ينقسم -العام والعرض اخلاصة: أعين- العرضي
  .ومفارق الزم 
 كالزوجيـة  املاهيـة  إىل بالنظر إما، الشيء عن انفكاكه ميتنع ما فالالزم 

 عـن  ةوالفردي الثالثة عن الزوجية انفكاك فإنّ، للثالثة والفردية، لألربعة
  .مستحيل األربعة
 وجود عن السواد انفكاك فإنّ. للحبشي كالسواد الوجود إىل بالنظر وإما

 بالزم ليس والسواد، اإلنسان ماهيته ألنّ ماهيته؛ عن ال مستحيل احلبشي
  .لإلنسان
 بالفعـل  كالكتابـة ، امللـزوم  عـن  انفكاكه ميتنع مل ما: املفارق والعرض
  .)١(له بالفعل واملشي، لإلنسان

  
  
  
  

                                                                            
  ).ع.(فتنبه.ليخرج الكتابة واملشي بالقوة؛ ألنهما من األعراض الالزمة] بالفعل: [قولهقيد املثالني ب) ١(
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 ٤٥

  فصل
َالعرضي أقسام[   ]الالزم َ

  :قسمان الالزم العرض
  .للعمى كالبصر، امللزوم تصور من تصوره يلزم ما: األول
 كالزوجيـة ، بـاللزوم  اجلـزم  والالزم امللزوم تصور من يلزم ما: والثاين
 أنّ بداهـةً  جيـزم  الزوجية مفهوم وتصور األربعة تصور من فإنّ لألربعة؛
  .كاملني مبتساويني قسمةومن، زوج األربعة

  فصل
َالعرضي أقسام[   ]املفارق َ

  :قسمان أيضاً املعروض عن انفكاكه ميكن ما: أعين املفارق العرض
  .للفلك كاحلركة، للملزوم عروضه يدوم ما: أحدمها
 وإمـا ، الوجل وصفرة، اخلجل كحمرة، بسرعة إما، عنه يزول ما: والثاين
  .والشباب، كالشيب، ببطء
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 ٤٦

  فصل
  )١(التعريفات يف

  .تصوره إلفادة عليه حيمل ما الشيء معرف
  :أقسام أربعة على وهو
  .الناقص واحلد_ ٢.                 التام احلد_ ١
  .الناقص والرسم _٤.              التام والرسم_٣

 ،تامـاً  حـداً : يسمى القريب والفصل القريب باجلنس كان إن فالتعريف
  .الناطق باحليوان اإلنسان كتعريف

  .ناقصاً حداً: يسمى وحده به أو القريب والفصل البعيد باجلنس كان وإن
  .تاماً رمساً: يسمى واخلاصة القريب باجلنس كان وإن
  .ناقصاً رمساً: يسمى وحدها باخلاصة أو، واخلاصة البعيد باجلنس كان وإن

  .أو بالناطق فقط، تعريف اإلنسان باجلسم الناطق: مثال احلد الناقص
  .تعريف اإلنسان باحليوان الضاحك: مثال الرسم التامو

  .أو بالضاحك وحده، تعريفه باجلسم الضاحك: ومثال الرسم الناقص
  وال دخل يف التعريفات للعرض العام؛ ألنه ال يفيد التميز

  
                                                                            

 ).ع.(هذا العنوان من كالم املصنف رمحه اهللا )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٧

  فصل
  ]التعريف اللفظي[
  .كما ذكرنا، التعريف قد يكون حقيقياً

سعدانة : كقوهلم، تفسري مدلول اللفظ  ما يقصد به    : وهو، وقد يكون لفظياً  
  .والغضنفر األسد، نبت

  .     القول الشارح:  قد مت حبث التصورات أعيناوهاهن
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 ٤٨

  الباب الثاني
  )١(يف احلجة وما يتعلق بها

  فصل
  )٢(يف القضايا

  .قول حيتمل الصدق والكذب: القضية
    )٣(.قول يقال لقائله إنه صادق أو كاذب: وقيل
  .وشرطية.                           محلية:  قسمانوهي

: كقولك، أو نفيه عنه  ، ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء     : أما احلملية فهي  
  . وزيد ليس بقائم، زيد قائم

  .فما ال يكون فيه ذلك احلكم: وأما الشرطية
إن كانت الشمس طالعة    : كقولك،  إىل قضيتني  )٤(الشرطية ما تنحلّ  : وقيل

  .وليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، وجودفالنهار م
  .فإذا حذفت األدوات بقي الشمس طالعة والنهار موجود

                                                                            
أو أنّ املصنف ، أو الطباعة،ولعله سقط أثناء النسخ، مل يذكر املؤلف ـ رمحه اهللا ـ يف النسخة اليت بني يدي   الباب األول )١(

 ).ع.(واهللا أعلم.ول الرسالة مبثابة الباب األول؛ ألنه اشتمل على مباحث التصوراعترب أ
 ).ع.(هذا العنوان من كالم املؤلف ـ رمحه اهللا ـ )٢(
 ).ح.(واألول باعتبار أنهما وصفان للقضية، هذا التعريف باعتبار أنّ الصدق والكذب وصفان للمتكلم )٣(
 ).ح.(دوات الدالة على ارتباط أحدمها باآلخرأن حتذف األ: معىن احنالل القضية )٤(
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 ٤٩

زيـد  : بل تنحل إما إىل مفردين كقولك     ، واحلملية ما ال تنحل إىل قضيتني     
ومهـا  ، وقائم، بقي لك زيد  . هو: هو قائم؛ فإنك إذا حذفت الرابطة أعين      

  .مفردان
فإذا حلّلته بقـي    ، زيد أبوه قائم    : كما يف قولك    ، قضية  وإما إىل مفرد و   
  . وأبوه قائم وهو قضية ، زيد وهو مفرد 

  
  فصل

  ]أقسام القضية احلملية[ 
  :احلملية ضربان

  .وهي اليت حكم فيها بثبوت شيء لشيء: موجبة
  .وهي اليت حكم فيها بنفي شيء عن شيء: وسالبة

  .اإلنسان حيوان:حنو
  .واإلنسان ليس بفرس

  فصل
  ]أجزاء القضية احلملية[

  :احلملية تلتئم من أجزاء ثالثة
  .ويسمى موضوعاً، احملكوم عليه:أحدها
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  .ويسمى حمموالً، احملكوم به: والثاين
  .ويسمى الرابطة، الدال على الرابط: والثالث

وقائم حمكوم به   ،  زيد حمكوم عليه وموضوع    - زيد هو قائم   -: ففي قولك 
  .ورابطةولفظة هو نسبة ، وحممول

  .زيد قائم: فيقال، وقد حتذف الرابطة يف اللفظ دون املراد
  فصل

  ]أجزاء القضية الشرطية[
واجلـزء الثـاين    ، مقدماً: ويسمى اجلزء األول منها   ، للشرطية أيضاً أجزاء  

  .      تالياً: منها
إن –:  قولك - إن كانت الشمس طالعةً كان النهار موجوداً       –: ففي قولك 

،  تـال - كان النهار موجـوداً    –: وقولك،  مقدم –عةً  كانت الشمس طال  
  .والرابطة هي احلكم بينهما

  فصل
  ]تقسيم القضية باعتبار املوضوع[

  .قد تقسم القضية باعتبار املوضوع
شخـصبةً  : فاملوضوع إن كان جزئياً وشخصاً معينـاً مسيـت القـضية          

  .زيد قائم: كقولك، وخمصوصةً
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  :هو على أحناءوإن مل يكن جزئياً بل كان كلياً ف
: حنـو ، طبيعيةً: ألنها إن كان احلكم فيها على نفس احلقيقة تسمى القضية         

  .            واحليوان جنس، اإلنسان نوع
  :وإن كان على أفرادها فال خيلو

  .أو مل تكن، إما أن تكون كمية األفراد فيها مبينتاً
كـل إنـسان    : لككقو، حمصورةً: فإن بينت كمية األفراد تسمى القضية     

  .أو بعض احليوان إنسان، حيوان
وإن مل تاإلنسان يف خسر: حنو، ن تسمى القضية مهملةًبي     .  

  فصل
  ]القضايا احملصورة[ 

  :احملصورات أربع
  .كل إنسان حيوان: كقولك، املوجبة الكلية: إحداها
  .بعض احليوان أسود: حنو، املوجبة اجلزئية: والثانية
  . ال شيء من الزجني بأبيض: حنو،  الكليةالسالبة:والثالثة
  .بعض احليوان ليس بأسود: حنو، السالبة اجلزئية:والرابعة
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  فصل
  ]يف أسوار القضايا[ 

  .وهو مأخوذ من سور البلد، سوراً: الذي يبني به كمية األفراد يسمى
  .كل والم االستغراق: وسور املوجبة الكلية
  .بعض وواحد من اجلسم مجاد: حنو، و واحد: بعض: وسور املوجبة اجلزئية
ال شـيء مـن الغـراب       : حنو، دال شيء وال واح   : وسور السالبة الكلية  

ما مـن   : ووقوع النكرة حتت النفي حنو    . وال واحد من النار ببارد    ، بأبيض
  .ماء إال وهو رطب

. ليس بعض احليوان حبمـار    : كقولك، ليس بعض : وسور السالبة اجلزئية  
  .بعض الفواكه ليس حبلو: كما تقول، وبعض ليس

سـور  (...) لفـظ   : ففي الفارسية ، واعلم أنّ يف كل لسان سوراً خيصها      
  :       كقول الشاعر، املوجبة الكلية

(..........................................................))١(  
  
  
  

                                                                            
 ). ع.(هذا البيت بالفارسية  )١(
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  فصل
  ]بعض اختصارات املناطقة[

ـ قد جرت عادة امليزانيني أنهم يعبرون عن ا        وعن احملمول  ، )ج(ملوضوع ب
  ).ب(بـ

  .)١(.كل  ج ب : فمىت أرادوا التعبري عن املوجبة الكلية يقولون
  .  ومرادهم من ذلك اإلجياز ودفع توهم االحنصار

  فصل
  ]يف احلمل[

ففي ، احتاد أداء املتغايرين يف املفهوم حبسب الوجود      : احلمل يف اصطالحهم  
لكنهما ، زيد مغاير ملفهوم كاتب   مفهوم  . وعمرو شاعر ، زيد كاتب : قولك

 وقد احتـدا  )٢(وكذا مفهوم عمرو  وشاعر متغائر. موجودان بوجود واحد 
  .يف الوجود

مث احلمل على قسمني؛ ألنه إن كان بواسطة يف  أو  ذو  أو الالم كمـا يف                
احلمـل  : وخالـد ذو مـال يـسمى      ، واملال لزيد ، زيد يف الدار  : قولك

  .باالشتقاق

                                                                            
 ).ع.(ليس بعض ج  ب    : والسالبة اجلزئية، ليس كل ج ب   : والسالبة الكلية، بعض ج ب  : واملوجبة اجلزئية )١(
 ).ع.(متغايران: هكذا يف األصل وصوابه )٢(
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بل حيمل شيء على شيء بال واسطة هذه الوسـائط          ، كوإن مل يكن كذل   
  .              وبكر فصيح، عمرو طبيب: حنو، احلمل باملواطأة: يقال له

  فصل
  )١(تقسيم آخر للحملية 
وكان احلكم فيها باعتبـار     ، موضوع احلملية إن كان موجوداً يف اخلارج      

اإلنـسان  : حنو، حتقق املوضوع ووجوده يف اخلارج كانت القضية خارجيةً       
  .كاتب

وكان احلكم خبصوص وجـوده يف الـذهن        ، وإن كان موجوداً يف الذهن    
  .اإلنسان كلي: حنو، كانت ذهنيةً

وإن كان احلكم باعتبار تقرره يف الواقع مع عزل النظر عـن خـصوصية              
والستة ، األربعة زوج : حنو، حقيقيةً: ظرف اخلارج أو الذهن مسيت القضية     

  .       ضعف الثالثة
   
  
  
  
  
  

                                                                            
 ).ع.(- اهللا رمحه-هذا العنوان من كالم املصنف  )١(
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  فصل
  ]للقضية آخر تقسيم[

  .معدلة وغري معدلة: إىل تنقسمان السالبة وكذا املوجبة القضية
، احملمول من أو، املوضوع من جزء السلب حرف فيها يكون ما: فاملعدلة

 ، عـامل  ال زيد: الثاين ومثال، مجاد الالحي: قولنا األول مثال، كليهما أو
  .اإلجياب يف هذا، عامل ال الالحي: الثالث ومثال

 لـيس  العامل: الثاين ومثال، بعامل ليس الالحي: األول فمثال السلب يف أما
  .مجاد بال ليس الالحي: الثالث ومثال، بالحي
 السالبة ويف، باحملصلة املوجبة يف املعدلة غري وتسمى، خبالفها: املعدلة وغري

  .بالبسيطة
  فصل

  ]ّاملوجهة القضايا[
  .أيضاً ورباعيةً، موجهةً: تسمىف القضية يف اجلهة تذكر قد

  .مركبة منها وسبعة، بسيطة منها مثانية، عشر مخسة واملوجهات
 بـضرورة  فيها حكم اليت: وهي، املطلقة الضرورية: فإحداها البسائط أما

، موجودة املوضوع ذات دامت ما، عنه سلبه أو للموضوع احملمول ثبوت
  .        بالضرورة حبجر ليس واإلنسان، بالضرورة حيوان اإلنسان: كقولك
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 احملـول  ثبـوت  بـدوام  فيها حكم اليت: وهي، املطلقة الدائمة: والثانية
 من شيء وال، بالدوام متحرك فلك كل: كقولك، عنه سلبه أو للموضوع

  .بالدوام بساكن الفلك
 احملمول ثبوت بضرورة فيها حكم اليت: وهي، العامة )١(املشروطة: والثالثة

  .العنواين بالوصف موصوفة املوضوع ذات مادامت عنه هنفي أو للموضوع
 كاتـب  كل: كقولنا، املوضوع عن به عبر ما: عندهم العنواين والوصف

 بـساكن  الكاتـب  من شيء وال، كاتباً دام ما بالضرورة األصابع متحرك
  . كاتباً دام ما بالضرورة األصابع

 احملمـول  ثبوت دوامب فيها حكم اليت: وهي، العامة )٢(العرفية: والرابعة 
 بالوصـف  متـصفة  املوضـوع  ذات دامت ما، عنه سلبه أو، للموضوع
، كاتبـاً  دام مـا  األصـابع  متحرك كاتب كل بالدوام: كقولنا، العنواين
  . نائماً دام ما مستيقظ النائم من شيء ال وبالدوام
 احملمـول  بثبـوت  فيهـا  حكـم  اليت: وهي، املطلقة الوقتية: واخلامسة
 فمر كل: تقول كما، الذات أوقات من وقت يف، عنه نفيه أو، للموضوع
 من شيء وال، الشمس وبني بينه األرض حيلولة وقت بالضرورة منخسف

  .التربيع وقت بالضرورة مبنخسف القمر
                                                                            

 ).ح.(مسيت مشروطةً؛ الشتماهلا على شرط الوصف العنواين )١(
يفهم منه أنّ ، ال شيء من النائم مبستيقظ: حىت إذا قيل، مسيت عرفيةً؛ ألنّ العرف العام يفهم هذا املعىن من السالبة إذا أطلقت )٢(

  ).ح.(املستيقظ مسلوب عن النائم مادام نائماً
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 احملمـول  بثبـوت  فيها حكم اليت: وهي، املطلقة )١(املنتشرة: والسادسة
 كـل : حنو، الذات أوقات من معني غري وقت يف، عنه نفيه أو، للموضوع

  .بالضرورة مبتنفس احلجر من شيء وال، وقتاًما بالضرورة متنفس حيوان
 احملمـول  بوجـود  فيهـا  حكـم  اليت: وهي، العامة )٢(املطلقة: والسابعة
 إنسان كل: كقولك، الثالثة األزمنة أحد يف: أي، عنه سلبه أو، للموضوع
  .بالفعل بضاحك اإلنسان من شيء وال، بالفعل ضاحك

 اجلانـب  ضرورة بسلب فيها حكم اليت: وهي، العامة )٣(املمكنة: لثامنةوا
 بباردة النار من شيء وال، العام باإلمكان حارة نار كل: كقولك، املخالف
   .)٤( العام باإلمكان

  فصل
  )٥( ّاملركبات يف

  .وسلب إجياب من حقيقتها ركّبت قضية: املركّبة
  .األول للجزء سالبةً أو موجبةً تسميتها يف واالعتبار

                                                                            
 ).ح.(فيكون منتشراً يف األوقات، رةً؛ الحتمال احلكم فيها كل وقتإنما مسيت منتش )١(
 . بتصرف). ح. (إنما مسيت مطلقةً؛ إلطالقها عن قيدي الدوام والضرورة )٢(
 ).ح.(مسيت ممكنةً؛ الشتماهلا على معىن اإلمكان )٣(
 ).ع.( قيد اإلمكان بالعام يف املثالني؛ لصرف النظر عن جريان العادة)٤(
  ).ع (– رمحه اهللا – العنوان من كالم املصنف  هذا)٥(
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 متحـرك  كاتـب  كـل  بالضرورة: كقولك موجباً األول اجلزء كان فإن
  .موجبةً: مسيت، دائماً ال كاتباً دام ما األصابع

 بساكن الكاتب من الشيء بالضرورة: كقولنا سالباً األول اجلزء كان وإن
  .سالبةً: مسيت، دائماً ال كاتباً مادام األصابع

 الالدوام قيد مع العامة املشروطة: وهي، اصةاخل املشروطة: املركّبات ومن
  .وسلبا إجيابا مثاهلا ومر، الذات حبسب
 حبـسب  الـالدوام  قيد مع العامة العرفية: وهي، اخلاصة العرفية: ومنها
 كاتـب  كل دام ما األصابع متحرك كاتب كل دائماً: تقول كما، الذات
 ال كاتباً دام ما صابعاأل بساكن الكاتب من شيء ال ودائماً، دائماً ال كاتباً
  .دائماً
 الالضـرورة  قيـد  مع العامة املطلقة: وهي، الالضرورية الوجودية: ومنها
 يف، بالـضرورة  ال بالفعـل  كاتـب  إنسان كل: كقولنا، الذات حبسب
  .السلب يف، بالضرورة ال بالفعل بكاتب اإلنسان من شيء وال، اإلجياب
 حبـسب  الـالدوام  مع العامة املطلقة: وهي، الالدائمة الوجودية: ومنها
 وقولك، دائماً ال بالفعل ضاحك إنسان كل: اإلجياب يف كقولك، الذات

  .دائماً ال بالفعل بضاحك اإلنسان من الشيء : )١(]السلب يف[

                                                                            
 ).ع.(يف اإلجياب: ما بني املعكوفتني زيادة من احملقق ليقابل قول املصنف )١(
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، الـذات  حبسب بالالدوام قيدت إذا املطلقة الوقتية: وهي، الوقتية: ومنها
 وبـني  بينـه  رضاأل حيلولـة  وقت منخسف قمر كل بالضرورة: كقولنا
 .         دائماً ال التربيع وقت مبنخسف القمر من شيء وال، دائماً ال الشمس
، الـذات  حبسب بالالدوام املقيدة املطلقة املنتشرة: وهي، املنتشرة: ومنها
 ال وبالـضرورة ، دائماً ال ما وقت يف متنفس إنسان كل بالضرورة: مثاهلا
  .ائماًد ال وقتاًما مبتنفس اإلنسان من شيء
 عن املطلقة الضرورة بارتفاع فيها حكم اليت: وهي، اخلاصة املمكنة: ومنها
 إنـسان  كـل  اخلـاص  باإلمكان: كقولك، مجيعاً والعدم الوجود جانيب

  .بضاحك اإلنسان من الشيء اخلاص وباإلمكان، ضاحك
  

  فصل
  ]والالضرورة الالدوام[

  .عامة مطلقة إىل إشارة الالدوام
  .         عامة كنةمم إىل والالضرورة

 إنـسان  كل: قلت فكأنك. دائماً ال بالفعل متعجب إنسان كل: قلت فإذا
  .بالفعل مبتعجب اإلنسان من شيء وال، بالفعل متعجب

 كـل : قلـت  فكأنـك . بالضرورة ال بالفعل ماش حيوان كل: قلت وإذا
       .                  باإلمكان ماش احليوان من والشيء، بالفعل ماش حيوان
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  الشرطيات باب

 إىل ديك واآلن، قضيتني إىل تنحلّ اليت: وهي، الشرطية معىن عرفت قد
  .أحكامها إىل ونرشدك، أقسامها
  :قسمان الشرطية أنّ األريب والذكي اللبيب الفطن أيها فاعلم
  .املنفصلة: وثانيهما.                      املتصلة: أحدمها

 نـسبة  ثبـوت  تقدير على نسبة بثبوت فيها حكم يتال: فهي املتصلة أما
  .اإلجياب يف، أخرى
  .السلب يف، أخرى نسبة نفي تقدير على نسبة وبنفي
  . حيواناً كان إنساناً زيد كان إن: اإلجياب يف كقولنا
  .فرساً كان إنساناً زيد كان إذا البتة ليس: السلب يف وقولنا

  :صنفان املتصلة مث
  .)١(مر كما، لزوميةً: مسيت والتايل املقدم بني قةبعال احلكم ذلك كان إن
 كـان  إذا: كقولـك ، اتفاقيةً: مسيت العالقة بدون احلكم ذلك كان وإن

  . ناهق فاحلمار ناطقاً اإلنسان
   :)٢( أمرين أحد عن عبارة عرفهم يف والعالقة

                                                                            
  ).ع.(كاألمثلة اليت مرت من قبل: أي )١(
 ).  ع.(والعبارة اليت أثبتناها أكثر استقامة] األمرين[  يف األصل )٢(
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  .لثالث معلولني كالمها أو، لآلخر علةً أحدمها يكون أن إما
  .التضايف عالقة همابين يكون أن وإما

 كـاألبوة ، اآلخر تعقل على موقوفاً أحدمها تعقل يكون أن: هو والتضايف
  .والبنوة

 متصلةً شرطيةً تكون. له ابناً عمرو كان لعمرو أباً زيد كان إن: قلت فإذا
  .التضايف عالقة طرفيها بني
 وبـسلب ، موجبة يف شيئني بني بالتنايف فيها حكم اليت: فهي املنفصلة وأما

  .)١(سالبة يف التنايف
  
  فصل

  ]املنفصلة الشرطية أقسام[ 
 بعدمه أو بالتنايف فيها حكم إن ألنها أضرب؛ ثالثة على املنفصلة الشرطية

: تقول كما، )٢(حقيقيةً املنفصلة كانت معاً والكذب الصدق النسبتني بني
 عدد يف والفردية الزوجية اجتماع ميكن فال. فرد أو زوج إما العدد هذا
  .ارتفاعهما وال، معني

                                                                            
  ). ع.( مثاالً للشرطية املنفصلة ولعله اكتفى مبا سيذكره يف الفصل اآليت–هللا  رمحه ا–مل يذكر املصنف  )١(
  ).ع.(مانعة اجلمع واخللو:  ويقال هلا)٢(
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 ٦٢

 الشيء هذا:كقولك، اجلمع مانعة كانت صدقأ أوبعدمه بالتنايف حكم وإن
، معاً وشجرأً حجراً معني شيء يكون أن ميكن فال، حجر أو شجر إما

  .منهما شيئاً يكون ال أن وميكن
 إما: القائل كقول ،اخللو مانعة كانت فقط كذبأ وسلبه بالتنايف حكم وإن
 البحر يف زيد يكون ال بأن فارتفاعهما، يغرق ال أو البحر يف زيد يكون أن

   .   يغرق وال البحر يف يكون بأن حماالً اجتماعهما وليس، حمال ويغرق
  فصل

  ]املنفصلة للشرطية آخر تقسيم[
  :قسمان الثالثة بأقسامها املنفصلة
  .واتفاقية.                                    عنادية

  .لذاما التنايف فيها يكون أن عن رةعبا: والعنادية
  .االتفاق مبجرد التنايف فيها يكون أن عن عبارة: واالتفاقية

  فصل
  ]للشرطية ثالث تقسيم[ 

 كذلك، واملهملة، واحملصورة، الشخصية: إىل احلملية تنقسم كما أنه اعلم
  .منها تتصور ال الطبيعية القضية أنّ إال، األقسام هذه إىل تنقسم الشرطية
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  .احلملية يف األفراد مبرتلة الشرطية يف)١( التقادير مث
، شخصيةً: الشرطية مسيت خاص ووضع معني تقدير على احلكم كان فإن

  . أكرمك اليوم جئتين إن: كقولنا
 كانت كلما: حنو، كليةً: مسيت املقدم تقادير مجيع على احلكم كان وإن

  .موجوداً النهار كان طالعةً الشمس
 يكون قد: قولنا يف كما، جزئيةً كانت التقادير بعض على احلكم كان وإن
  .إنساناً كان حيواناً الشيء كان إذا
 إنساناً زيد كان إن: حنو، مهملةً كانت وبعضاً كالً التقادير ذكر ترك وإن
  .حيواناً كان

  
  
  
  
  
  

                                                                            
أو ، سواًء كانت الزمة للمقدم، وإن كانت حمالة يف أنفسها، األحوال اليت ميكن اجتماعها مع املقدم: اعلم أنّ املراد بالتقادير )١(

أردنا أنّ كل حاٍل ووضع ميكن أن جيامع إنسانية زيد من كونه كاتباً أو . كلما كان زيد إنساناً كان حيواناً: افإذا قلن، عارضة له
 ).ح.(فإنّ احليوانية الزمة لإلنسان يف مجيع األحوال واألوضاع، ضاحكاً أو قاعداً و كون الشمس طالعةً

 ).ع.(هذا العنوان من كالم املصنف رمحه اهللا )٢(
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  فصل
  )٢(الشرطيات أسوار ذكر يف

: املنفـصلة  ويف، ماوكل، ومهما، مىت: لفظ املتصلة يف الكلية املوجبة سور
  .دائماً
  .البتة ليس: واملنفصلة املتصلة يف الكلية السالبة وسور
 سور على السلب حرف وبإدخال، يكون قد: فيهما اجلزئية السالبة وسور

  .الكلي اإلجياب
 يف جتـيء ، االنفـصال  يف أو و وأمـا ، االتصال يف وإذا وإن لو: ولفظة 

  .)١(اإلمهال
  
  
  
  
  

                                                                            
 
 ).ع.(ذكر املصنف أمثلةً هلذا الفصل؛ ألنها ظاهرة مما سبقمل ي )١(
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  فصل
  ]يةالشرط طريف يف[ 

، طرفني كوما حني فيهما حكم ال – والتايل املقدم: أعين- الشرطية طرفا
  .حكم فيهما يعترب أن ميكن التحليل وبعد

  .خمتلفني أو منفصلتني أو متصلتني أو جبملتني شبيهتان إما فطرفاها 
  .)١(األمثلة باستخراج وعليك

                                                                            
:                           أمــا أمثلــة املتــصالت، وأقــسام املنفــصالت ســتة، قــد عرفــت فيمــا ســبق أنّ أقــسام املتــصالت تــسعة )١(

كلما كان الشيء إنساناً    : كقولك، من متصلتني : والثاين.    حيوان كلما كان الشيء إنساناً فهو    : كقولك، من احلمليتني : فاألول
كلما كان دائماً إما أن يكون هـذا        : كقولنا، من منفصالت : والثالث.  فكلما مل يكن الشيء حيواناً مل يكن إنساناً       ، فهو حيوان 

، واملقدم فيهما احلمليـة ، من محلية ومتصلة: ابعوالر.  فدائماً إما أن يكون منقسماً مبتساويني أو غري منقسم، العدد زوجاً أو فرداً 
إن : كقولنـا ، عكسه: واخلامس. فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إن كان طلوع الشمس علة لوجود النهار     : كقولنا

ملقـدم  وا، من محلية ومنفصلة: والسادس.  فطلوع الشمس ملزوم لوجود النهار، كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود     
كلما كان هذا إما زوجـاً أو  : كقولنا، بالعكس: والسابع.  فهو دائماً إما زوج أو فرد، إن كان هذا عدد  : كقولنا، فيهما احلملية 

إن كان كلما كانت الـشمس طالعـة فالنـهار          : كقولنا، واملتصلة مقدمة ، من متصلة ومنفصلة  : والثامن. كان هذا عدداً  ، فرداً
كلمـا كـان   : كقولنا، عكس ذلك: والتاسع.  وإما أن ال يكون النهار موجوداً، ال تكون الشمس طالعة   فدائماً إما أن    ، موجود

  .   فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإما أن ال يكون النهار موجوداً، دائماً إما أن تكون الشمس طالعة
  :وأما أمثلة املنفصالت

دائماً إما أن يكـون إن كانـت   : كقولنا، من متصلتني: والثاين.  العدد زوجاً أو فرداً   إما أن يكون    : كقولنا، من محليتني : فاألول
دائماً : كقولنا، من منفصلتني : والثالث. أو يكون إن كانت الشمس طالعة مل يكن النهار موجوداً         ، الشمس طالعة فالنهار موجود   

دائمـاً  : كقولنا، من محلية ومتصلة  : والرابع.  زوجاً وال فرداً   وإما أن يكون هذا العدد ال     ، إما أن يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً       
: واخلـامس . وإما أن يكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، كانت إما أن ال يكون طلوع الشمس علة لوجود النهار         

مـن  : والـسادس .  أو فـرداً وإما أن يكون إما زوجـاً ، دائماً إما أن يكون هذا الشيء ليس عدداً: كقولنا، من محلية ومنفصلة  
وإما أن يكـون    ، وإما أن تكون الشمس طالعة    ، دائماً إما أن يكون كلما كانت الشمس طالعة والنهار موجود         : كقولنا، منفصلة

  ).ح.(النهار موجوداً
  . ولكني مل أشأ أن أترك هذا الفصل بال أمثلة، واعتذر عن طول هذا النقل من احلاشية: ال عبد الرمحنق
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  فصل
  ]مقدمة فصول التناقض والعكوس[ 
فحـان لنـا أن     ، وذكر أقسامها األولية والثانوية   ، القضاياوإذ قد فرغنا من بيان      
فلنعقد لبياـا  ، من أحكامها التناقض والعكوس   : فنقول، نذكر شيئاً من أحكامها   

  .ونذكر فيها أصوالً، فصوالً
  

  فصل
  ]التناقض يف[ 

 لذاتـه  يقتضي حبيث، والسلب باإلجياب القضيتني اختالف: هو التناقض
 لـيس  وزيـد  قائم زيد: كقولنا، وبالعكس األخرى كذب إحدامها صدق
  .بقائم

 فـال  مثانيـة  وحدات اخلصوصيتني القضيتني بني التناقض لتحقق وشرط
  :بدوا يتحقق
 القوة وحدة، الزمان وحدة، املكان وحدة، احملمول وحدة، املوضوع وحدة
  .اإلضافة وحدة، والكل اجلزء وحدة، الشرط وحدة، والفعل
  :)١(يتنيالب هذين يف اجتمعت وقد

                                                                            
 ).ع.(ذان بيتان فارسيانه )١(
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.............)..............................(........................  

(...................................................................)  
  :حنو، تتناقضا مل فيها اختلفتا فإذا
  .)١(بقائم ليس وعمرو، قائم زيد
  .)٢(بقائم ليس وزيد، قاعد وزيد
  .)٣(السوق يف: أي مبوجود ليس وزيد، الدار يف: أي موجود وزيد
  .)٤(النهار يف: أي بنائم ليس وزيد، الليل يف: أي نائم وزيد
: أي بكاتـب  لـيس  وزيد، كاتباً كونه بشرط: أي األصابع متحرك وزيد
  .)٥(كاتب غري كونه بشرط
: أي الـدن  يف مبـسكر  ليس واخلمر، بالقوة: أي مسكر الدن يف واخلمر
  .)٦(بالفعل

                                                                            
  ).ع.(هذا مثال الختالف املوضوع )١(
 ).ع.( هذا مثال الختالف احملمول)٢(
 ).ع.(هذا مثال الختالف املكان )٣(
 ).ع.(هذا مثال الختالف الزمان )٤(
 ).ع.(هذا مثال الختالف الشرط )٥(
 ).ع.(هذا مثال الختالف الفعل والقوة )٦(
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  .)١(أسنانه: أعين جزئه: أي بأسود ليس والزجني، كله: أي أسود والزجني
  .)٢(خلالد: أي بأب ليس وزيد، لبكر: أي أب وزيد

 البواقي الندماج، واحملمول املوضوع وحدة: أي بوحدتني اكتفوا وبعضهم
  .فيهما

  .الوحدات )٣( جبميع مستلزمة وحدا ألنّ النسبة؛ بوحدة قنعوا وبعضهم
 

  فصل
  ]ّواملوجهة ّاملسورة القضايا تناقض[

: أعين الكم يف خمتلفتني القضيتني كون من احملصورتني يف التناقض يف البد
  .واجلزئية الكلية

، تكذبان فد الكليتان ألنّ جزئيةً؛ األخرى كانت كليةً إحدامها كانت فإذا 
  .بإنسان احليوان من شيء وال، إنسان حيوان كل: تقول كما

                                                                            
 ).ع.(اجلزء والكلهذا مثال الختالف  )١(
  ).ع.(هذا مثال الختالف اإلضافة )٢(

  ).  ع]. (مستلزمة جلميع:[ هكذا يف األصل ولعل الصواب)٣(
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 احليوان وبعض، إنسان احليوان بعض: كقولك، تصدقان قد )١(واجلزئيتني
  .بإنسان ليس

  .فيها أعم املوضوع يكون مادة كل يف ذلك ويكون
 الضرورية فنقبض، اجلهة يف االختالف من املوجهة القضايا تناقض يف والبد
 ونقيض،العامة املطلقة  املطلقة الدائمة ونقيض، العامة املمكنة املطلقة

، املطلقة احلينية العامة العرفية ونقيض، املمكنة)٢( احلينية لعامةا املشروطة
  .املوجهة البسائط يف وهذا

 والتفصيل، بسائطها نقيضي بني متردد مفهوم منها املركّبات ونقائض
  .الفن مطوالت من يطلب

  فصل
  ]الشرطيات تناقض[ 

 لفـة واملخا، والنوع اجلنس يف االتفاق الشرطيات نقائض أخذ يف ويشترط
   )٣(.الكيف يف

  .لزومية متصلة سالبة املوجبة اللزومية املتصلة فنقيض

                                                                            
 ).ع] .(الكليتني: [على اسم أنّ وهو] اجلزئيتني[ولعل املصنف قصد عطف ، هكذا يف األصل )١(
  ).ع].(الوقتية: [ ايا املوجهة يف فصل القض- رمحه اهللا–املقصود باحلينية ما مساها املصنف  )٢(
وبالكيف كوا عنادية أو لزومية أو اتفاقية       ، وبالنوع كوا موجبة أو سالبة    ،  املقصود باجلنس كون القضية متصلة أو منفصلة       )٣(

  ).ع.(وحنو ذلك
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  .وهكذا. عنادية منفصلة سالبة املوجبة العنادية املنفصلة ونقيض
  ب ا كان كلما ليس نقيضه كان  د فج  ب ا كان كلما دائماً: قلت فإذا
   .د فج
 لـيس  فنقيـضه ، فرداً أو زوجاً العدد هذا يكون إن إما دائماً: قلت وإذا
  . فرداً أو زوجاً العدد هذا يكون أن إما دائماً

  فصل
  ]املستوي العكس يف[ 

 جعل عن عبارة: وهو، أيضاً املستقيم العكس: له ويقال، املستوي العكس
  ،والكيف الصدق بقاء مع، أوالً الثاين واجلزء، ثانياً القضية من األول اجلزء

، حبجـر  اإلنسان من شيء ال: كقولك، كنفسها تنعكس الكلية فالسالبة
  .بإنسان احلجر من شيء ال: قولك إىل ينعكس
 عنـد  بإنـسان  احلجر من الشيء يصدق مل لو أنه: تقريره، اخللف بدليل
 بعض: قولنا أعين نقيضه لصدق، حبجر اإلنسان من شيء ال: قولنا صدق
 من شيء وال إنسان احلجر بعض: ونقول األصل مع فنضمه، إنسان احلجر
 عـن  الـشيء  سلب فيلزم، حبجر ليس احلجر بعض: ينتج، حبجر ناإلنسا
  .حمال وذلك، نفسه
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، احلمليـة  يف املوضـوع  عموم جلواز لزوماً؛ تنعكس ال اجلزئية والسالبة
 يصدق وليس، بإنسان ليس احليوان بعض يصدق مثالً، الشرطية يف واملقدم
   . حبيوان ليس اإلنسان بعض

، حيـوان  إنـسان  كل: كقولنا، جزئية ةموجب إىل تنعكس الكلية واملوجبة
 ألنه كلية؛ موجبة إىل ينعكس وال. إنسان احليوان بعض: قولنا إىل ينعكس
 حيـوان  كل يصدق فال، مثالنا يف كما عاماً والتايل احملمول يكون أن جيوز

  .إنسان
 مع صادقة كلية موجبة، شاباً كان شيخ كل: قولنا أن: تقريره شك وهاهنا

  .بصادق ليس شيخاً كان لشبابا بعض: عكسه أن
 شاباً كان من بعض: عكسه بل، ذكرت ما ليس عكسه بأنّ: عنه وأجيب
  .شيخ
، العكـس  يف بضروري ليس النسبة حفظ أنّ: وهو آخر بوجه جياب وقد

  .)١(الحمالة صادق وهو، شيخاً يكون الشباب بعض فعكسه
، إنسان يواناحل بعض: كقولنا، جزئية موجبة إىل تنعكس اجلزئية واملوجبة
  .حيوان اإلنسان بعض: قولنا إىل ينعكس

                                                                            
فيها بثبوت احملمول ثبوتاً مؤقتاً إنّ هذه القضية حكم : فالصواب أن يقال: [  قال احملشي بعد ما ذكر ما يف اجلوابني من النظر )١(

وهي صادقة ال حمالة؛ ألنّ بعـض       ، بعض الشباب شيخ بالفعل   : فعكسها، مطلقة عامة : تنعكس، فهي وقتية مطلقة  ، بزمان املاضي 
  .  بتصرف.] فافهم.زمن املستقبل: زمن املاضي شيخ يف أحد األزمنة أعين: ما يصدق عليه الشاب يف أحد األزمنة أعين
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 يف الوتـد  أنّ: وهو إيراد كنفسها اجلزئية املوجبة انعكاس على يورد وقد
  .بصادق ليس الوتد يف احلائط بعض: أعين وعكسه، صادق احلائط

 يف احلائط بعض من قلت ما القضية هذه عكس أنّ نسلّم ال أنا: واجلواب
  .صدقه يف مرية وال، وتد احلائط يف ما بعض: عكسه بل، الوتد
 يف فمـذكور  والـشرطيات  املوجهات عكس من العكوس مسائل وباقي

  .املطوالت
  فصل

  ]النقيض عكس يف[
 ونقـيض ، ثانيـاً  القضية من األول اجلزء نقيض جعل: هو النقيض عكس
  .والكيف الصدق بقاء مع، أوالً الثاين اجلزء
  .املتقدمني أسلوب هذا

 حيـوان  إنسان كل: كقولنا، كنفسها العكس ذا الكلية وجبةامل فتنعكس
  .إنسان ال حيوان ال كل: قولنا إىل ينعكس
 إنسان ال احليوان بعض: قولنا ألنّ العكس؛ ذا تنعكس ال اجلزئية واملوجبة
  .كاذب حيوان ال اإلنسان بعض: أعين وعكسه، صادق

 اإلنـسان  مـن  الشيء: تقول، جزئية سالبة: إىل تنعكس الكلية والسالبة
 إىل. إنسان بال ليس الالفرس بعض: العكس ذا عكسه يف تقول و، بفرس
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: أعين نقيضه لصدق إنسان؛ بال الالفرس من الشيء: والتقول. )١(جزئية
  .كاجلدار الإنسان الالفرس بعض

 لـيس  احليوان بعض: كقولك، جزئية سالبة: إىل تنعكس اجلزئية والسالبة
  .كالفرس بالحيوان ليس الالإنسان بعض: قولك إىل تنعكس، بإنسان

 مباحـث  متت قد وهاهنا. الطوال الكتب يف مذكورة املوجهات وعكوس
       . وأحكامها القضايا

  فصل
  ]احلجج مباحث مقدمة[

 مبـادئ  مـن  كانـت  اليت والعكوس القضايا مباحث من فرغنا قد وإذ
  :لفنقو، احلجة مباحث يف نتكلم أنّ بنا فحري، )٢(احلجة
  :أقسام ثالثة على احلجة
  .     القياس: أحدها
  .االستقراء: وثانيها
  .التمثيل: وثالثها
  .فصول ثالثة يف الثالثة هذه فلنبين

                                                                            
] يف عكس الشيء من اإلنسان بفرس بعض اإلنسان ليس بإنـسان إىل   [ومكتوب يف حاشية األصل عرضاً      . ذا يف األصل  هك )١(

 ).ع.(ولعلها ساقطة من صلب الكتاب ولكن مل أهتد إىل مكاا
باحـث  ما مساه املـصنف م    : وهي، ومقاصد-٢، الكالم يف القضايا وأحكامها   : وهي،  مبادئ -١:تنقسم مباحث احلجج إىل    )٢(

 ).   ع.(والتمثيل، واالستقراء، القياس: وهي
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  فصل
  )١(القياس يف

 تلـك  تـسليم  بعـد ، آخر قول عنها يلزم، قضايا من مؤلف قول: وهو
  .القضايا

 إن: كقولنـا ، ياًاستثنائ: يسمى فيه مذكوراً نقيضها أو النتيجة كانت فإن 
 زيد كان وإن. حيوان فهو: ينتج، إنسان لكنه، حيواناً كان إنساناً زيد كان
  .حبمار ليس إنه: ينتج، بناهق ليس لكنه، ناهقاً كان محاراً
 زيـد : كقولـك ، اقترانيـاً : يسمى مذكوراً ونقيضها النتيجة تكن مل وإن

  .حيوان زيد: ينتج، حيوان إنسان وكل، إنسان
  فصل

  )١( االقرتاني لقياسا يف
  .وشرطي.                                محلي: قسمان وهو

  .األغلب يف أفراد أقل لكونه أصغر؛: يسمى القياس يف النتيجة وموضوع
  .غالباً أفراد أكثر لكونه أكرب؛: يسمى وحمموله
                      .مقدمةً: تسمى قياس جزء جعلت اليت والقضية

                                                                            
  ).ع.(هذان العنوانان من كالم املصنف رمحه اهللا )١(
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  .صغرى: يت فيها األصغر تسمىواملقدمة ال
  . كربى: واليت فيها األكرب

  .حداً أوسط: واجلزء الذي تكرر بينهما يسمى
  .                        قرينةً وضرباً: واقتران الصغرى بالوسطى يسمى

: واهليئة احلاصلة من كيفية وضع األوسط عند األصغر واألكـرب تـسمى           
  .شكالً

  :أن يقالوجه الضبط . واألشكال أربعة
العامل : كما يف قولنا  ، احلد األوسط إما حممول الصغرى وموضوع الكربى      

  .)١(فهو الشكل األول. العامل حادث: ينتج، وكل متغري حادث، متغري
، كل إنسان حيوان  : كما تقول ، وإن كان حمموالً فيهما فهو الشكل الثاين      

  .)٢(جرال شيء من اإلنسان حب: فالنتيجة، وال شيء من احلجر حبيوان
  
  
  

                                                                            
وموضـوع يف   ، املقدمة الصغرى : وهي، ]العامل متغري :[ وهو حممول يف قوله   ، ]متغري[كلمة  : ألنّ احلد األوسط يف هذا املثال      )١(

  ).ع(.املقدمة الكربى: وهي، ]كل متغري حادث:[قوله
وكـذلك يف   ، الـصغرى : وهي، ]كل إنسان حيوان  :[وهو حممول يف قوله   ، ]حيوان[كلمة: ألنّ احلد األوسط يف هذا املثال      )٢(

 ).ع(،الكربى: وهي، ]ال شيء من احلجر حبيوان:[قوله
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، كل إنـسان حيـوان    : حنو، وإن كان موضوعاً فيهما فهو الشكل الثالث      
  .)١(بعض احليوان كاتب: ينتج، وبعض اإلنسان كاتب

 حنو، الرابع الشكل فهو الكربى يف وحمموالً الصغرى يف موضوعاً كان وإن
 احليـوان  بعـض : ينتج، إنسان الكاتب وبعض، حيوان إنسان كل: قولنا
  .)٢(كاتب

  
  صلف

  ]إنتاجه وشروط، القياس أشكال أشرف األول الشكل[ 
  .األول الشكل األربعة من األشكال وأشرف
 من طبيعياً سبقاً النتيجة إىل فيه الذهن يسبق بديهياً بيناً إنتاجه كان ولذلك
  .وتأمل فكر إىل حاجة دون
  :فاثنان الشرائط أما. وضروب شرائط وله

  .الصغرى إجياب: أحدمها 

                                                                            
وكـذلك يف   ،غرىالـص ، وهي، ]كل إنسان حيوان  :[وهو موضوع يف قوله   ، ]إنسان[كلمة: ألنّ احلد األوسط يف هذا املثال      )١(

 ).ع.(الكربى: وهي، ]بعض اإلنسان كاتب:[قوله
وحممـول يف  ، الـصغرى : وهي، ]كل إنسان حيوان:[وهو موضوع يف قوله  ، ]إنسان[كلمة: ألنّ احلد األوسط يف هذا املثال      )٢(

                                                                                     ).                                                    ع.(الكربى: وهي، ]بعض الكاتب إنسان:[قوله
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  .الكربى كلية :وثانيهما
  .التأمل عند يظهر كما، النتيجة تلزم ال أحدمها يفقد أو معاً يفقدا فإن
 ألنّ عـشر؛  سـتة  شكل كل يف االحتماالت ألنّ فأربعة؛ الضروب وأما

  :أعين، أربعة أيضاً والكربى، أربعة الصغرى
 يف واألربعـة ، واجلزئية، الكلية والسالبة، اجلزئية واملوجبة، الكلية املوجبة
  .عشر ستة األربعة

  :وهي عشر اثنا األول الشكل شرائط وأسقطت
  .األربع الكربيات مع الكلية السالبة الصغرى
  .األربع تلك مع اجلزئية السالبة والصغرى

  .مثانية وهذه
 اجلزئيـة  املوجبـة  الصغرى مع اجلزئية والسالبة اجلزئية املوجبة والكربى
  .أربعة وهذه والكلية
  :)١(]وهي[جةمنت ضروب أربعة فبقي

، كـربى  كليـة  وموجبة صغرى كلية موجبة من مركب: األول الضرب
   .د ج  كل:  ينتج ، د ب وكل  ب  ج كل: حنو، كلية موجبة: ينتج

                                                                            
  ).ع.(ما بني املعكوفتني زيادة من احملقق ليتضح السياق )١(
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: ينتج، كربى كلية وسالبة صغرى كلية موجبة من مؤلف: الثاين والضرب
 ال: ينتج، حبجر احليوان من شيء وال، حيوان إنسان كل: حنو، كلية سالبة
  حبجر اإلنسان من شيء

، وموجبة كلية كربى، ملتئم من موجبة جزئية صغرى: والضرب الثالث
، وكل فرس صهال، بعض احليوان فرس: حنو، موجبة جزئية: والنتيجة

  .بعض احليوان صهال: ينتج
، وسالبة كلية كربى، مزدوج من موجبة جزئية صغرى: والضرب الرابع

وال شيء من الناطق ، احليوان ناطقبعض : كقولنا، سالبة جزئية: ينتج
  .بعض احليوان ليس بناهق: فالنتيجة، بناهق
كما أنّ اإلنتاج ، إنتاج املوجبة الكلية من خواص الشكل األول: تنبيه

  .للنتائج األربعة أيضاً من خصائصه
  .والصغرى املمكنة غري منتجة يف هذا الشكل فقط

وكما كلية ، اً إجياب الصغرىواتضح مبا ذكرنا أنه البد يف هذا الشكل كيف
  .)١(وجهةً فعلية الصغرى، الكربى

  
  

                                                                            
 فتحصل لنا أنّ شروط الشكل.  وهو أن تكون املقدمة فعلية- رمحه اهللا–هذا هو الشرط الثالث الذي مل يذكره املؤلف  )١(

  ).ع.(األول ثالثة
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  فصل
  ]شروط إنتاج الشكل الثاني[

، اإلجياب والسلب: ويشترط يف إنتاج الشكل الثاين حبسب الكيف أي
فإن كانت الصغرى موجبة كانت الكربى سالبة ، اختالف املقدمتني

  .وبالعكس
وأال يلزم االختالف ، كربىكلية ال، الكلية واجلزئية: وحبسب الكم أي

ومع ، صدق القياس مع إجياب النتيجة تارةً: املوجب لعدم اإلنتاج أي
  . سلبها أخرى

  .ونتيجة هذا الشكل ال تكون إال سالبة
  :وضروبه الناجتة أربعة

كل  ج  : كقولنا، سالبة كلية: ينتج، من كليتني والصغرى موجبة: أحدها
  .ن  ج  أ  فال شيء م، وال شيء من أ  ب  ، ب 

عكس الكربى؛ فإنك إذا عكـست الكـربى        : والدليل على هذا اإلنتاج   
وبانضمامها إىل الصغرى انـتظم الـشكل       . ال شيء من  ب  أ          : صارت
  .النتيجة املطلوبة: وينتج، األول

  
ال : كقولنـا ، وسالبة كلية صغرى  ، من موجبة كلية كربى   : الضرب الثاين 

  .ال شيء من  ج  أ   : جينت، وكل أ  ب  ، شيء من  ج  ب  
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مث عكـس   ، وجعلـها كـربى   ، عكس الـصغرى  : والدليل على اإلنتاج  
  .)١(النتيجة

: ينـتج ، وسالبة كلية كـربى   ، من موجبة جزئية صغرى   : الضرب الثالث 
فليس بعض   ، وال شيء من أ  ب         ، بعض ج  ب     : كقولك، سالبة جزئية 

  .ج  أ  
سالبة : ينتج،  كلية كربىوموجبة، من سالبة جزئية صغرى: الضرب الرابع

فـبعض  ج     ،       وكـل  أ  ب         ، بعض  ج  ليس  ب          : تقول، جزئية
  .ليس   أ   

  فصل
  ]شروط إنتاج الشكل الثالث[

وكـون  إحـدى     ، كون الصغرى موجبـةً   : شرط إنتاج الشكل الثالث   
  .املقدمتني كليةً

  :فضروبه الناجتة ستة
  .عض  ج  أ  فب، وال شيء من  ب  أ  ، كل ب  ج  : أحدها
  .فبعض  ج  ليس أ ، و ال شيء من  ب  أ ، كل  ب  ج  : وثانيها

                                                                            
وهو من . ال شيء من   أ  ج     : ينتج، و الشيء من  ب  ج          ،  كل  أ ب     :  فإذا عكسنا املثال املذكور تكون صورنه كالتايل       )١(

  .بتصرف). ح.(الضرب الثاين من الشكل األول
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  .فبعض  ج   أ  ، وكل  ب  أ  ، بعض  ب  ج  : وثالثها
  .فبعض  ج  ليس أ ، وال شيء من  ب  أ ، بعض  ب  ج : ورابعها

     .أ  ب  فبعض  ، أ  ب  وبعض  ، ج  ب  كل: وخامسها
   .أ  ليس ج  فبعض  ، أ  يسل ب  وبعض ، ج  ب  كل: وسادسها

  
  فصل

  ]الرابع الشكل انتاج شروط[
 يف مـذكورة  جـدواها  وقلـة ، كثرا مع الرابع الشكل انتاج وشرائط

 األشـكال  سـائر  شرائط وكذا، ذكرها تركنا لو علينا فال، املبسوطات
  .  لبياا هذه رساليت أمثال يتحمل ال اجلهة حبسب

  
  فائدة

  ]املقدمتني أدون تتبع القياس يف النتيجة[ 
 يف املقدمتني أدون تتبع القياس يف النتيجة أنّ عليك ألقينا مما علمت ولعلك
  .والكم الكيف
  .اجلزئية: هو الكم ويف، السلب: هو الكيف يف واألدون
  .سالبة: ينتج وسالبة موجبة من املركب فالقياس
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  .جزئية: ينتج إنما وجزئية كلية من واملركب
  .جزئية: ينتج وقد: كلية: ينتج فربما كليتني من املركب أما

  فصل
  )١(الشرطيات من االقرتانيات يف

، املعتربة والشرائط، املنتجة والضروب، األربعة األشكال انعقاد يف وحاهلا
  .بسواء سواًء احلمليات من االقترانيات كحال
 اوكلم، حيواناً كان إنساناً زيد كان كلما: املتصلة يف األول الشكل مثال
  .جسماً كان إنساناً زيد كان كلما:ينتج، جسماً كان حيواناً كان
 كان إذا البتة وليس، حيواناً كان إنساناً زيد كان كلما: الثاين الشكل مثال
  .حجراً كان إنساناً زيد كان إن البتة ليس: ينتج، حيواناً كان حجراً
 زيـد  كـان  وكلما، حيواناً كان إنساناً زيد كان كلما: منها الثالث مثال
  .كاتباً كان حيواناً زيد كان إذا يكون قد: ينتج، كاتباً كان إنساناً
 إما: األول الشكل من فمثاله منفصالت من املؤلف الشرطي االقتراين وأما
: ينتج  ،  ز   د   كل أو  هـ  د  كل ودائماً  ، د  ج  أوكل  ب  أ  كل
    .ز    د  كل  أو  هـ  ج  كل أو   ب  أ  كل إما دائماً

                                                                            
 ).ع.(هذا العنوان من كالم املصنف رمحه اهللا )١(
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  ب كـان  كلما: فكقولنا ومتصلة محلية من املركب الشرطي االقتراين وأما
    .أ ج  فكل  ج  ب  كان كلما: ينتج  ، هـ أ  وكل  أ ج  فكل    ج

  .التركيبات باقي القياس هذا وعلى
  

  فصل
  .)١(االستثنائي القياس يف

 ،محليـة  واألخرى شرطية إحدامها قضيتني: أي مقدمتني من مركب وهو
: يـسمى  مث ومـن  وأخواـا؛  إال: أعين االستثناء كلمة بينهما ويتخلل
  .استثنائياً

 واسـتثناء ، التايل عني ينتج املقدم عني فاستثناء متصلة الشرطية كانت فإن
 كان طالعةً الشمس كانت كلما: تقول كما، املقدم رفع ينتج التايل نقيض
 النـهار  لكـن . موجود فالنهار: ينتج طالعة الشمس لكن، موجوداً النهار
  .طالعة ليست فالشمس: ينتج مبوجود ليس
 اآلخـر  نقـيض  ينـتج  أحدمها عني فاستثناء حقيقية منفصلة كانت وإن

  .وبالعكس
  .الثاين دون األول القسم ينتج اجلمع مانعة ويف

                                                                            
  ).ع.(اهللاهذا العنوان من كالم املصنف رمحه  )١(
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  .)١(األول دون الثاين ينتج اخللو مانعة ويف
 إىل موكـول  والتفصيل، امل بالقول القياس مباحث انتهت قد هنا وها

  .الطوال الكتب
  .القياس لواحق من طرفاً نذكر واآلن

  فصل
  ]يف االستقراء[

كل حيـوان  : كقولنا، احلكم على كٍل بتتبع أكثر اجلزئيات: االستقراء هو 
، والفرس، تتبعنا اإلنسان : حيرك فكه األسفل عند املضغ؛ ألنا استقرينا أي       

  فحكمنا بعد،  فوجدنا كلها كذلكوالسباع، والطيور، واحلمري، والبعري
 أنّ كل حيوان حيرك فكه األسـفل عنـد          )٢(تتبع هذه اجلزئيات املستقرية   

  .املضغ

                                                                            
، اعلم أنه إذا كانت املنافاة بني املقدم والتايل يف الصدق والكذب معاً كما يف املنفصلة احلقيقة فينتج وضع كلِِ رفـع اآلخـر     )١(

إنـه  : لكنه زوج ينتج، العدد إما زوج أو فرد: كقولنا: ورفع كل وضع اآلخر؛ المتناع االجتماع واالرتفاع فتحصل نتائج أربعة   
 .لكنه ليس بفرد فهو زوج، لكنه ليس بزوج فهو فرد، لكنه فرد فليس بزوج، دليس بفر

هـذا  : حنـو ، وال عكس؛ جلواز ارتفاعهمـا    ، وإال لزم صدقهما  ، اآلخر ينتج وضع كل رفع        وإن كانت املنافاة يف الصدق فقط     
  .وإذا كان حجراً مل يكن شجراً، فإذا كان شجراً مل يكن حجراً، الشيء إما شجر أو حجر

ال وضع كل رفع اآلخر جلواز ارتفاعهمـا        ، وإال لزم كذما معاً    فقط ينتج رفع كل وضع اآلخر؛          وإن كانت املنافاة يف الكذب    
  ).ح.(صدقاً

  ).  ع. (؛ ألا اسم مفعول من أستقرا) املستقراة(هكذا يف األصل والصواب  )٢(
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جلواز أن ال يكـون     ، وإنما حيصل الظن الغالب   ، واالستقراء ال يفيد اليقني   
أنّ التمساح ليس على هذه     : كما يقال ، مجيع أفراد هذا الكلي ذه احلالة     

  .ه األعلىبل حيرك فك، الصفة
  فصل

  ]يف التمثيل[ 
إثبات حكم يف جزئي لوجوده يف جزئي آخر ملعـىن جـامع       : التمثيل وهو 

  .كالبيت، فهو حادث، العامل مؤلَّف: كقولنا، )١(مشترك بينهما
وهلم يف إثبات أنّ األمر املشترك علة للحكم املذكور طرق عديدة مذكورة            

  :العمدة فيها طريقان، )٢(يف األصول
، والعكس بالطرد يسموا كانوا والقدماء، املتأخرين عند الدوران: أحدمها
 املعىن وجد إذا: أي وعدماَ وجودأَ املشترك املعىن مع احلكم يدور أن :وهو
 كـون  علـى  دليل فالدوران. احلكم انتفى املعىن انتفى وإذا، احلكم وجد
  .احلكم: أي للدائر علة -املعىن: أعين -املدار

                                                                            
الذي يعترب مصدراً من مصادر الشريعة ،  نفسه القياس عند األصولينيمما جيدر التنبيه عليه أنّ التمثيل عند املناطقة هو )١(

  ).ع.(إال أنّ حبث املناطقة يف العقليات وحبث األصوليني يف الشرعيات، اإلسالمية
 . وهي ما يسمى يف علم األصول مبسالك العلة )٢(

إرشاد الفحول ، ]٢/٢٦٢[محع اجلوامع حاشية البناين على شرح احمللي على ، ] ٢/٣٠٥[املستصفى لإلمام الغزايل: انظر
املهذب يف علم ، ]٤/٣٩[تيسري التحرير ألمري بادشاه، ]٣/٨٣٥[روضة الناظر البن قدامة املقدسي، ]٣/٧٠٩[للشوكاين 

  ).ع].(٥/٢٠٢٥[أصول الفقه املقارن للدكتور عبد الكرمي النملة
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 مث، األصـل  أوصـاف  يعدون أنهم: وهو، والتقسيم سربال: الثاين الطريق
 لوجود وذلك، احلكم القتضاء صاحل غري املشترك املعىن وراء ما أنّ يثبتون
  .عنه احلكم ختلف مع آخر حمل يف األوصاف تلك
 أو اإلمكـان  إمـا  البيت حدوث علة إنّ: يقولون املذكور املثال يف مثالً

 غري املذكورات من شيء وال. التأليف أو اجلسمية أو اجلوهرية أو الوجود
، حـوهر  وكل، ممكن كل لكان وإال للحدوث؛ علة لكونه بصاحل التأليف
، اردة واجلواهر، تعاىل الواجب أنّ مع، حادثاً جسم وكل، موجود وكل

  .)١(كذلك ليست األثريية واألجسام
  فصل

  ]اخللف قياس[ 
  :قياسني إىل رجعهوم، اخللف قياس: يسمى قياس املركبة األقيسة من

  .املتصلتني من مركب شرطي اقترين: أحدمها
، )٢(األول القياس نتيجة: أعين، لزومية مقدمتيه إحدى استثنائي: وثانيهما
  .التايل نقيض فيه استثين مما األخرى واملقدمة

  
                                                                            

وإال فالعامل ، هذا على رأي الفالسفة. أ هـ.    كذلكواجلواهـر املفردة واألجســام األثـيـريـة ليسـت: قولـه )١(
  ).ح.(فان ال يبقى إال وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام

 ).ع.( يعين أن جنعل نتيجة القياس األول إحدى مقدميت القياس الثاين)٢(
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وكلما ، املدعى ثابت؛ ألنه لو مل يثبت املدعى يثبت نقيضه        : تقريره أن يقال  
وهذا أول  ، لو مل يثبت املدعى يثبت احملال     : ينتج،  احملال يثبت نقيضه يثبت  

  . القياسني
، لو مل يثبت املدعى ثبت احملـال      : مث جنعل النتيجة املذكورة صغرى ونقول     

فبالـضرورة  ، لكن احملال ليس بثابت   : ونضم إليه كربى استثنائيةً ونقول    
  .ثبت املدعى؛ وإال لزم ارتفاع النقيضني

  :هذا املعىن يف مثال جزئي نقول فهم )١(وإن اشتهيت
كل إنسان حيوان صادق؛ ألنه لو مل بصدق لصدق بعض اإلنسان لـيس             

كلما مل  : ينتج، وكلما صدق بعض اإلنسان ليس حبيوان لزم احملال       ، حبيوان
فعــدم ثـبــوت    ، لكن احملال ليس بثابت   ، يصدق املدعى لزم احملال   
  . )٢(فاملدعـى ثابت، املدعـى ليـس بثابـت

  
  
  
  

                                                                            
 ،)ع.(ولعل الصواب ما أثبتناه، يف األصل اشتبهت )١(
والصحيح أنهما ضدان؛ الحتمـال     ، نقيضني] بعض اإلنسان ليس حبيوان   [و  ] حيوانكل إنسان   : [ هذا املثال مبين على أنّ     )٢(

 ).ع.(فتأمل. فيجوز ارتفاعهما حينئذ، ]كل اإلنسان ليس حبيوان[أن يصدق 
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  فصل
  ]ومادة صورة من قياس لكل بد ال[

: فهي الصورة أما،ومادة صورة من له بد ال قياس كل أنّ يعلم أن وينبغي
 عرفت وقد. بعض عند بعضها ووضع، املقدمات ترتيب من احلاصلة اهليئة

  .املادة أمر بقي. اإلنتاج يف شرائطها وعلمت، املنتجة األربعة األشكال
 األقيسة مواد تفصيل يف اهتماماً أشد كانوا )١(الرئيس خالشي حىت والقدماء

 معرفة ألنّ ذلك وتنقيحها؛ بسطها يف البحث عن اعتناًء وأكثر، وتوضيحها
  .الصناعة لطاليب عائدةً وأمشل، فائدةً أمت هذا
لوا قد املتأخرين لكنغاية فيها وبسطوا، األقيسة صور بيان يف الكالم طو 

 هذه جدوى قلة مع، واملنفصلة املتصلة الشرطيات ةأقيس يف سيما، البسط
 حـدود  بيـان  علـى  بياا يف واقتصروا، املادة أمر ورفضوا، )٢(املباحث

 باعـث  وأي! ذلـك؟  إىل دعاهم أمر أي أدري وال، اخلمس الصناعات
  !  بذلك؟ أغراهم

                                                                            
  .  )٢٠(علي بن سينا تقدمت ترمجته صفحة الشيخ الرئيس أبو  )١(
  ).ح.(ما صرح به العالمة الشريازي يف شرح حكمة اإلشراقك، وال يف اآلخرة، ال يف الدنيا، أو ال ينتفع ا أصالً )٢(
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 البـاهرة  الـشأن  اجلليلة  املباحث )١(ذه يهتم أن اللبيب للفطن بد وال
 مـن  الفخيم واملقصد العظيم املطلب ذلك ويطلب، االهتمام غاية هانالرب

   .)٢(السحرة األقدمني وزبر املهرة القدماء كتب
 ألقـي  وإنما. وصييت تنس وال نصيحيت تسمع أن العزيز الولد أيها فعليك
  :فاستمع املهمات كايف على متوكالً الصناعات ذه يتعلق مما نبذاً عليك

 الـصناعات : هلـا  ويقال، مخسة أقسام إىل ينقسم املادة عتباربا القياس إنّ
  :اخلمس

  .    الربهاين: أحدها  
  .      اجلديل: والثاين  
  .    اخلطايب: والثالث  
  .                    الشعري: والرابع  
  .  السفسطي: واخلامس  
  
  
  
  

                                                                            
 ).ع.(ولعل ما أثبتناه أصح] يف هذه[يف األصل  )١(
ولعله يريد أنّ املتقدمني بإبداعهم يف العلـوم العقليـة          ،  ال يقصد وصف املتقدمني بالسحر     - رمحه اهللا  –ال شك أنّ املصنف      )٢(

 ).ع.(الصحف: والزبر. ة من خرقـهم للعاداتكأنهم أتـوا مبـثـل ما يأتـي به السـحـر
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  فصل
  )٢( )١(يف الربهان وما يتعلق به

مؤلّف من اليقينيات بديهية كانـت أو نظريـة         اعلم أنّ الربهان قياس     
وليس األمر كما زِعم أنّ الربهان إنما يتألف من البديهيات ، منتهية إليها
  .فحسب

  :مث البديهيات ستة
قضايا جيزم العقل فيهـا مبجـرد االلتفـات         : وهي، األوليات: أحدها

  .الكل أعظم من اجلزء: كقولك، والتصور وال حيتاج إىل واسطة
ما يفتقر إىل واسطة غري غائبة عـن الـذهن          : وهي، الفطريات: يهاوثان
األربعة زوج؛ فإنّ   : حنو، قضايا قياساا معها  : ويقال هلذه القضايا  ، أصالً

وتصور مفهوم الزوج بأنه هو الذي ينقـسم        ، من تصور مفهوم األربعة   
الواحـد نـصف    : وحنو قولنا . مبتساويني حكم بداهة بأنّ األربعة زوج     

ني؛ فإنّ العقل حيكم به بعد أن يالحظ مفهـوم نـصف االثـنني              االثن
  .والواحد

                                                                            
  ).ع .(– رمحه اهللا -هذا العنوان من كالم املصنف )١(
وهـو  ، إنما قدم الربهان على غريه تقدمياً لألهم على ما ال يهم؛ ألنّ ما يعطيه الربهان هو التوصل إىل كسب احلق والـيقني                     )٢(

 ).ح(.وصرفاً للهمة إىل الفرض قبل النفل، أمسى املطالب
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 يكون أن دون من، واحدة دفعة املبادئ ظهور: وهي، احلدسيات: وثالثها
  .فكرية حركة هناك

، للـنفس  )١(احلـركتني  من الفكر يف بد ال أنه والفكر احلدس بني والفرق
  .احلدس خبالف

 املخزونـة  املعاين يف يتحرك ما بوجه املطلوب له حصل بعدما الذهن فإنّ 
 معلومـات  جيد حىت باملطلوب تناسب هلا يكون ملا طالباً املكنونة واملبادئ
  .األوىل احلركة تتم وهاهنا، له مناسبة

 وجدها اليت املخزونة املعلومات لتلك مرتباً ثانياً ويتحرك قهقرى يرجع مث
 هاتني فمجموع، الثانية ركةاحل وتتم، املطلوب إىل يصل حىت تدرجيياً ترتيباً

  .بالفكر يسمى احلركتني
 والـضاحك  كالكاتب الوجوه من بوجه اإلنسان تصورت كنت إذا: مثالً
 عندك اليت املعاين إىل ذهنك فحركت اإلنسان ملاهية طالباً صرت مث، مثالً

. األوىل احلركـة  فتمت ملطلوبك مناسباً والناطق احليوان فوجدت، خمزونة
  . الناطق احليوان ومنتهاها، وجه من املعلوم لوباملط ومبدأها

 النـاطق  على اجلنس هو الذي احليوان تقدم بأن والناطق احليوان ترتب مث
  .الناطق احليوان: )٢(وتقول الفصل هو الذي

                                                                            
خبـالف  ، وجمموع هاتني احلركتني يسمى الفكـر     ، والثانية من  املبادئ إىل املطالب     ، إحدى احلركتني من املطالب إىل املبادئ      )١(

 ).ح.(احلدس فإنّ احلركة بنفسها فيه معدومة فضالً عن أن تكون واحدة أو اثنتني
  ).ع.(ولعله خطأ مطبعي] أو قلت[ يف األصل  )٢(
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  .املطلوب وحيصل الثانية احلركة تنقطع هنا وها
 إىل نـها وم، دفعة املبادئ إىل املطلوب من الذهن انتقال ففيه احلدس وأما

  .كذلك املطلوب
  .بدوا يكون وقد والتعب الشوق عقيب احلدس يكون ما وأكثر
  .احلدس يف خمتلفون والناس

 أكثرهـا  املطالـب  مـن  لـه  حيصل، كثريه احلدس قوي هو من فمنهم 
  .واألنبياء واألولياء كاحلكماء القدسية بالقوة كاملؤيد،باحلدس
  .ضعيفه احلدس قليل هو من ومنهم
  .  البالدة يف كاملنتهي، له حدس ال من ومنهم
 فـرب  واألوقات باألشخاص خمتلفان والنظرية البداهة أنّ يعلم هذا ومن

  .صاحبها عند وبديهياً، نظرياً يكون القدسية القوة فاقد عند حدسي
 املـشاهدة  بواسـطة  فيهـا  حيكـم  قـضايا : وهي، املشاهدات: ورابعها

  .واإلحساس
  :   قسمني إىل تنقسم وهي
  :مخس وهي، الظاهرة احلواس بإحدى شوهد ما: ولاأل

 القسم هذا ويسمى، والالمسة، والذائقة، والشامة، والسامعة، الباصرة
  .    باحلسيات
  :مخس أيضاً هي اليت الباطنة احلواس من باملدركات أدرك ما: والثاين
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  . )١(للصور املدرك املشترك احلس
  .)٢(له كاخلزانة هو الذي واخليال
  .)٣(واجلزئية الشخصية للمعاين ملدركا والوهم
  .)٤(اجلزئية للمعاين خزانة هي اليت واحلافظة
  .)٥(والتركيب بالتحليل واملعاين الصور يف تتصرف اليت واملتصرفة
  .بالوجدانيات القسم هذا ويسمى

 هذا يف مندرجة غري - الكليات: أعين - الصرف العقل ومدركات
  .القسم
  .)٦(وعطشاً جوعاً لنا بأنّ كمناح كما: الثاين القسم مثال

                                                                            
  ).ح.(القوة اليت ترسم فيها صورة احملسوسات اجلزئية: رك هواحلس املشت )١(
قوة حتفظ ما يدركه احلس املشترك من صورة احملسوسات بعد غيبوبة املادة حبيث يشاهدها احلس املشترك كلما : اخليال )٢(

 ).ح.(التفت إليها
ية اليت تدركها الشاة من الذئب فتهرب قوة تدرك املعاين اجلزئية املتعلقة باحملسوسات كالعداوة اجلزئ: الوهم هو )٣(

 .بتصرف)ح.(منه
 ).ح.(احلافظة للوهم كاخليال للحس املشترك )٤(
 ).ح.(قوة من شأا تركيب الصور واملعاين والتفصيل فيها: املتصرفة هي )٥(
 :وتقريره هكذا، ذكر املصنف رمحه اهللا هذا املثال بدون تقرير )٦(

ومعرفة هذه ، وكراهية اجلوع هو الوهم، ومعرفة هذا اإلحساس هو اخليال،  املشتركاإلحساس باجلوع والعطش هو احلس
  ).ع.(واهللا أعلم. والتأمل يف اجلوع والعطش وأسباما هو املتصرفة، الكراهية هو احلافظة
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قضايا حيكم العقل ـا بواسـطة تكـرار         : وهي، التجريبيات: وخامسها
 )١(كاحلكم بأنّ شـرب الـسقمونيا     ، املشاهدة وعدم التخلف حكماً كلياً    

  .)٢(مسهل للصفراء
قضايا حيكم ا بواسطة إخبار مجاعة حييـل         : وهي، املتواترات: وسادسها

  . الكذب تواطؤهم على)٣(العقل
: وقيـل ،عـشرة : وقيل، أربعة: فقيل، واختلفوا يف أقل عدد هذه اجلماعة     

، واألشبه أنّ هذا العدد خيتلف باختالف حال الـذين أخـربوه          ، أربعون
  . والضابط أن يبلغ إىل حد يفيد اليقني. فال يتعني عدد، واختالف الواقعة

  .يقنيومنتهى ال، ومقاطع الدليل، فهذه الستة هي مبادئ الرباهني
  
  
  
  

                                                                            
له لـنب   ، مآلن من رطوبة  ، ثقيل الرائحة ، أجوف، مستدير، له زهر أبيض  ، خمرجها واحد ، نبات له أغصان كبرية   : السقمونيا )١(

 .وينفع من لسع العقرب، يسهل الصفراء بقوة، حار يابس يف الثالثة، يؤخذ من أصله
  .    طبعة بوالق] ١/٣٨٥[القانون يف الطب البن سينا : انظر

 ). ع.(وأنّ شرب عصري الربتقال نافع للمصاب باألنفلونزا، ومن اربات أنّ شرب اخلمر يسبب اإلسكار )٢(
 ).ع.(والصواب ما أثبتناه] يستحيل العقل: [يف األصل )٣(

 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٥

  فائدة
  ]الربهاني القياس يف النقلية املقدمات استعمال[

 أنّ منهم ظناً الربهاين القياس يف تستعمل ال النقلية املقدمات أنّ قوم زعم
 )٤(]من [يكون فكيف شىت وجوه من واخلطأ الغلط إليه يتطرق النقل
  !           القطع؟ يفيد الذي الربهاين القياس مبادئ

 إذا القطع يفيد ما كثرياً النقل ألنّ ؛)٦(إمث الظن هذا أنّ )٥(]اجلواب[و
  .العقل إليه وانضم، شرائط فيه روعي
 وال يعترب ال معه العقل انضمام اعتبار بال الصرف النقل إنّ: قيل لو نعم
  .      وجه له كان، يفيد

  
  
  
  
  

                                                                            
 ).ع.(ما بني املعكوفتني يف املوضعني زيادة من احملقق ليتضح السياق )٤(
 ).ع.(ما بني املعكوفتني يف املوضعني زيادة من احملقق ليتضح السياق )٥(
 ).ح.(لك القرائن تدل على انتفاء االحتماالتوت، ألنّ الدالئل النقلية قد تفيد اليقني بقرائن مشاهدة أو متواترة )٦(

  .ال ما يترتب على فعله عقاب، ولعل املصنف رمحه اهللا يقصد باإلمث معناه اللغوي الذي هو جمرد اخلطأ: قال عبد الرمحن
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 ٩٦

  فصل
  ]أقسام الربهان[

  .ينوآ،                 ملّي:       الربهان قسمان
الذي يكون فيه األوسط علةً لثبوت األكرب لألصـغر يف  :  فهو )١(أما اللمي 
  .  إلفادته اللمية والعلّية)٢(كما أنه واسطة يف احلكم فيسمى به.الواقع

ومل ، الذي يكون األوسط فيه علة للحكم يف الذهن فقط    :  فهو )٣(وأما اآلين 
  .بل قد يكون معلوالً له، )٤(يكن علة يف الواقع

 األخالط متعفن وكل، األخالط متعفّن ألنه حمموم؛ زيد: قولك اللمي مثال
 احلمـى  لثبوت علة األوسط القياس هذا يف أنّ فكما. حمموم فزيد، حمموم
  .الواقع يف احلمى لوجود علة هو كذلك، ذهنك يف لزيد
 مـتعفن  حمموم وكل، حمموم ألنه األخالط؛ متعفن زيد: قولك اآلين ومثال
 مـتعفن  كونه لثبوت علة احلمى فوجود. األخالط متعفن فزيد، طاألخال

                                                                            
:  زيد حمموم؟ فـاجلواب مل: ففي املثال املذكور إذا قلت   ، ]مل[مسي ملّياً؛ ألنّ القياس األوسط فيه يقع يف جواب أداة االستفهام             )١(

 .ألنه متعفن األخالط
  .قياس العلة: وهذا الربهان يسميه األصوليون

  ).ع .(٢٨٤ضوابط املعرفة صفحة : انظر
 ).ع.(فيسمى الربهان بالقياس األوسط الذي هو علة للحكم: أي )٢(
 ). ح.(ثبوت احلكم يف الفهم والذهن دون اخلارج: أي، مسي آنياً؛ ألنه يفيد اآلنية )٣(
 ). ع.(قياس الداللة؛ ألنّ احلد األوسط يدل على احلد األكرب: وهذا الربهان يسميه األصوليون )٤(
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 ٩٧

 األمـر  يكون أن عسى بل. األمر نفس يف علة وليس، ذهنك يف األخالط
  .بالعكس الواقع يف

  فصل
  ]اجلديل القياس[

 عنـد  مـسلّمة  أو، مـشهورة  مقدمات من مركب قياس: اجلديل القياس
  .كاذبة أو كانت صادقة، اخلصم
، حسن العدل: حنو، عامة ملصلحة إما قوم آراء فيه ابقتتط ما: )١(واألول
 ذبح: اهلند أهل كقول قلبية لرقة أو. واجب السارق وقتل، قبيح والظلم
 والعـادات  لألمزجة فإنّ مزاجية؛ أو خلقية انفعاالت أو. مذموم احليوان
 االنتظـام  يرون الشديدة األمزجة فأصحاب، االعتقادات يف عظيماً دخالً
 ولذلك، خرياً العفو يرون اللينة األمزجة وأهل، حسنأ )٢(شرادةال أهل مع
  .والرسوم العادات يف خمتلفني الناس ترى
  .صناعة لكل وكذا، م خاصة مشهورات قوم ولكل

 واملضاف، منصوب واملفعول، مرفوع الفاعل: النحويني مشهورات فمن 
  .جمرور إليه

                                                                            
  ).ع.(هو املركب من مقدمات مشهورة )١(
 هم الذي ال يببايعون اإلمام -فيما يظهر–وأهل الشرادة . وما أثبتناه أقرب للسياق] االنتظام من أهل الشرادة: [ يف األصل )٢(
 ).ع.(البغاة وقطاع الطرق: نما يتجمعون يف الرباري مثلوإ
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  .للوجوب األمر: األصوليني مشهورات ومن
  .املتخاصمني بني املسلّمات من يؤلّف ما: )٣(والثاين

  .بينهما يفرق النظر وتدقيق الذهن وجتريد، باألوليات شبه وللمشهورات
  .الرأي حفظ أو، اخلصم إلزام اجلدل صناعة من والغرض

  فصل
  ]اخلطابي القياس[

 ممـن  مـأخوذات ، مقبوالت ومقدماته، للظن مفيد قياس: اخلطايب القياس
  .واحلكماء كاألولياء، مفيه الظن حيسن
 والـسالم  الـصالة  أفـضل  نبينا وعلى عليهم األنبياء من املأخوذات أما

 علـى  دلـت  صادق خمرب من صادقة إخبارات ألنها اخلطابة؛ من فليست
، واخللـل  الـوهم  إليها يتطرق حىت فيها للوهم جمال وال، املعجزة صدقه

  . املقدمات قطعي برهاين منها املركب فالقياس
 احلدسـيات  فيهـا  ويندرج، الرجحان بسبب)٥(ا حيكم )٤(مظنونات أو

 شـعور  عـدم  بسبب اجلزم حد إىل تبلغ مل اليت واملتواترات والتجريبيات
  .التواتر مبلغ إىل املخربين عدد بلوغ عدم أو، العلة

                                                                            
 ).ع.(هو املركب من مقدمات مسلّمة عند اخلصم )٣(
  ).ع].(مقدماته مقبوالت: [ معطوفة على قوله] مظنونات[ كلمة )٤(
 ).ع.(وما أثبتناه أقرب للسياق] حيكم فيها[ يف األصل )٥(
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، املعاد أحكام وتنسيق، املعاش أمور تنظيم يف عظيمة منفعة الصناعة وهلذه
 احلكمـاء   كبار )١(]كان فقد[ولذالك، عنها باالحتراز أو، باستعماهلا إما

  .غفرياّ مجاً اخلطايب بالكالم ويعظون، كثرياً الصناعة تلك يستعملون
 مفيـدة ، للـسامعني  مقنعـة  فيهـا  املستعملة املقدمات تكون أن بد وال

  .  للواعظني
  فصل

  ]الشعري القياس[
 الكاذبـة  أو ادقةالـص  )٢( املخـيالت  من مؤلّف قياس: الشعري القياس

  .وبسطاً قبضاً النفس يف املؤثرة، املمكنة أو املستحيلة
  .منه أشد بل للتصديق كمطاوعتها للتخييل مطاوعة وللنفس
  .والترغيب بالترهيب النفس تنفعل أن: الصناعة هذه من والغرض
 على مشتمالً، اللغة قانون على جارياً الكالم يكون أن الشعر يف واشترط

 تأثرياً النفس يف يؤثر حبيث، فائقة أنيقة وتشبيهات، رائقة يعةبد استعارات
  .ترحاً ويوجب، فرحاً ويورث، عجيباً
   استعمال ويستحسن، الصادقة األوليات استعمال فيه جيوز ال ثَم ومن

  
                                                                            

 ).ع.(ما بني املعكوفتني زيادة من احملقق )١(
 ).ح.(أو بسطًا فترغب، المخّیالت ھي القضايا التي ُتَخیَّل فتتأثر النفس منھا إما قبضًا فتنفر )٢(
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  .)١(الكاذبة املخيالت
  :كبده وفلذة لولده خماطباً )٢(الكنجوي العارف قال كما

.......................]........................................[)٣(  
  :اخلمر يصف القائل وكقول

  ***  يديرها، مشس وهي، كأس البدر هلا
   جنم مزجت إذا يبدو وكم، هالل                                 

  :الشاعر وقال
  القمر على أزراره زر قد*** غاللته بلّي من تعجبوا ال

 زر قمر ألنه غاللته؛ انشقاق من تعجبوا ال: وقال بالقمر احملبوب فشبه
 .تنشق احملبوب غاللة: ينتج، تنشق فغاللته كذلك قمر وكل، الغاللة عليه
 مظهرهـا ، باللـسان  احلوائج مضمر أنا: حنو النقيضني اجتماع ينتج وقد

 أنـا : ينتج، متكلم مظهرها وكل، صامت احلوائج مضمر وكل، باملدامع
  . متكلم صامت

  .حسناً يفيده نعم، امليزان أرباب عند الشعر يف الوزن يشترط وال

                                                                            
 ).ح.(أحسن الشعر أكذبه: ومن ثَم قيل، ومداره غالباً على األكاذيب، ألنّ الناس أطوع للتخييل منهم للتصديق )١(
والسبب يف عدم معرفته هو أنّ ، بت كتاب نزهة اخلواطر يف البحث عنهمع أني استوع، العارف الكنجوي مل أهتد إىل معرفته )٢(

 ).ع.(املؤلف مل يذكر امسه وال وفاته
  ).ع.(هذا البيت بالفارسية )٣(
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 رمبا حىت، النفوس يف تأثريه ازداد طيب بصوت أنشد إذا الشعري والكالم
  .الرءوس عن العمائم البهجة فرط يزيل

  .الشعر على الناس أحرص كانوا اليونانيني احلكماء من واألوائل
  فصل

  ]السفسطي القياس[
 املخترعـة  الكاذبة )١(الومهيات من مركب اسقي: وهو السفسطي القياس
 مشار موجود كل: حنو، )٣(احملسوس على احملسوس غري كقياس، )٢(للوهم
  .إليه

 حكـم  والـشرع  العقل رد ولوال، باألوليات شديدة مشاة وللومهيات
 قضايا: وهي، بالصادقة املشبهات: الكاذبة ومن.بينهما االلتباس لدام الوهم

 ملكـان ، مـسلّمة  أو، مقبولة أو، مشهورة أو، أولية أنهاب العقل يعتقدها
  .الغلط يف فتوقع )٥(معىن أو )٤(لفظاً ا االشتباه

                                                                            
 ).ح.(القضايا الكاذبة اليت حيكم ا وهم اإلنسان يف أمور غري حمسوسة: الومهيات هي )١(
  ).ع.(هكذا يف األصل )٢(
اهللا عز وجل متكلم حبرف وصوت؛ ألنّ الكالم ال يتصور إال : سوس على احملسوس قول بعض املبتدعةمن قياس غري احمل )٣(

 ).ع.(تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياّ. حبرف وصوت
 ).ح.(وكل عني يستضيء ا العامل، هذه عني:  كما تقول لعني املاء)٤(
 ). ح.(فهذا صاهل، وكل فرس صاهل، هذا فرس:  كما تقول لفرس منقوش على اجلدار)٥(
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نعم نافعة بالعرض بأنّ ،  الصناعة كاذبة مموهة غري نافعة بالذاتوهذه
أو ، وأن ميتحنه ا، ويقدر على أن يغالط غريه، صاحبها ال يغلط وال يغالط

  .)١(يعانده
  .سوفسطائياً: ه الصناعة إن قابل احلكيم يسمىوصاحب هذ

  .حكمة مموهة ملمعة: سفسطة أي: وهذه الصناعة يقال هلا
  .وهذه مشاغبة، مشاغبياً:  فيسمى)٢(وإال

  . وصناعته مغالطة، مغالط لغريه، وعلى التقديرين فصاحبها غالط لنفسه
 أو ،أومن جهة الصورة فقط، وهي قياس فاسد إما من جهة املادة فقط

  . كليهما
  فصل

  )٣(الغلط أسباب يف
  :أمرين إىل راجعة كثرا مع الغلط أسباب أنّ اعلم

  .فقط الفهم سوء: أحدمها

                                                                            
  .بتصرف). ح.(وهذا إذا كان الباعث على املناظرة األغراض الفاسدة كالدفاع عن االعتقادات الباطلة )١(
 ).ع.(وإن مل يقابل احلكيم: أي )٢(
 ).ع.(هذا العنوان من كالم املصنف رمحه اهللا )٣(
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 انغمـاس  بسبب يكون إنما واألول. بالصوادق الكواذب اشتباه وثانيهما
، ضـروريةً  بل، صادقةً الكواذب يستيقن حىت، الوهم ظلمات يف النفس

  . جبسم ليس فاهلواء، جبسم ليس مببصر ليس ما كل: حنو
  .)١(سيأيت ما على تفصيل ففيه: الثاين وأما
 الـشيء  بـني  التميز عدم وهو واحد أمر إىل ترجع: احملققني بعض وقال

  .فقط وشبهه
  فصل

  ]ّعدم التميز بني الشيء وشبهه[

وإىل ما يتعلق   . عدم التميز بني الشيء وشبهه ينقسم إىل ما يتعلق باأللفاظ         
  .باملعاين

  : قسمان–ما يتعلق باأللفاظ :  أعين-لقسم األول ا
  .ما يتعلق باأللفاظ ال من جهة التركيب: األول
  .ما يتعلق ا من حيث التركيب: والثاين

  :مث املتعلق باأللفاظ من جهة األول قسمان
وذلك بأن تكون األلفـاظ خمتلفـة يف        ، ما يتعلق باأللفاظ نفسها   : األول

كالغلط الواقع بـسبب كـون      ، اه فيما هو املراد   الداللة فيقع فيها االشتب   

                                                                            
 ). ع.(تميز بني الشيء وشبهه؛ لتقارب األمرينلعله يقصد ما سيأيت يف الفصل القادم عن ال )١(
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وكون أحد معانيه حقيقياً واآلخـر  ، اللفظ مشتركاً لفظياً بني معنيني فأكثر 
وكل ذلـك يـسمى باالشـتراك       . ويندرج فيه االستعارة وأمثاهلا   ، جمازياً

، وكل عني يستضيء ـا العـامل      ، هذه عني : كما تقول لعني املاء   ، اللفظي
، وكل أسد له خمالـب    ، زيد أسد : أو تقول . ء ا العامل  فهذه العني يستضي  

  .فزيد له خمالب
 الغلط يف األول كون لفظ العني مشتركاً لفظياً بني عني املـاء           )١(]سبب[و

وعلـى  ، ويف الثاين كون إطالق لفظ األسد على زيد جمازيـاً         . والشمس
  .احليوان املفترس حقيقياً

كاالشتباه الواقـع يف لفـظ      ، يفما يتعلق باأللفاظ بسبب التصر    : والثاين
وإذا كـان   . خمتار؛ فإنه إذا كان مبعىن الفاعل كان أصله خمترياً بكسر الياء          

  .مبعىن املفعول كان أصله خمترياً بفتحها
مـن غـري    ، غالم حسن : كما يقول القائل  ، وبسبب اإلعجام واإلعراب  

  .)٢(وأخرى إضافياً، فيظن تارةً تركيباً توصيفياً، إعراب
: حنـو ، املرجع اختالف إىل بالنظر فإما التركيب جهة من باأللفاظ علقواملت
، صدق احلكيم إىل الضمري عاد فإن، يعلمه مبا يعمل فهو احلكيم يعلمه ما

  .       كذب وإال
                                                                            

 ).ع.(ما بني املعكوفتني زيادة من احملقق )١(
وأمـا إذا كـان     . ألنك حينئذ وصفت الغالم بأنه حـسن      ، مرفوعاً يكون تركيباً توصيفياً   ] حسن[منوناً و ] غالم[إذا كان    )٢(
 ).ع.(ويعرب حسن مضافاً إليه، ئذ أخربت بأنّ الغالم تابع حلسنألنك حين. جمروراً يكون إضافياً] حسن[غري منون و] غالم[
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 ١٠٥

: وقيـل  أفرد وإن، صادق حامض حلو النارنج: حنو، املركب بإفراد وإما
  .يصدق مل وحامض حلو هذا
 طبيب: وقيل مجع وإن، صدق وماهر طبيب زيد: حنو، املنفصل جبمع وإما
  .كذب ماهر

  فصل
  )١(املعىن بسبب تقع التي األغاليط يف

  .الصورة جهة من أو، املادة جهة من إما ألنها أقسام؛ أيضاً وهذه
 وجـه  علـى  فيه املعاين رتب إذا حبيث يكون فكما املادة جهة من اليت أما

 يكـن  مل قياسـاً  يكـون  وجه لىع رتب وإذا، قياساً يكن مل صادقاً يكون
 النـاطق  من شيء وال، ناطق هو حيث من ناطق اإلنسان: كقولك، صادقاً

  . حبيوان اإلنسان من شيء فال، حبيوان ناطق هو حيث من
 عنـها  حذفه ومع، الصغرى تكذب ناطق هو حيث من قيد اعتبار مع إذ

 اخـتالل  يلزم الكربى يف وأثبت الصغرى من حذف وإن، الكربى تكذب
  .                 االشتراك لعدم القياس هيئة

  

                                                                            
  ).ع.(هذا العنوان من كالم املصنف رمحه اهللا )١(
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 ١٠٦

 ذلك)١( وجيمع، ناجتة غري هيئة على يكون فكما الصورة جهة من اليت وأما
 ـا  حمـيط  والفلك، باحلوادث حميط الزمان: القائل كقول، التأليف سوء
 شـرط  فيـه  فات وقد، ثاٍن شكل وهو. الفلك هو فالزمان: ينتج، أيضاً

  .هاهنا موجبتني لكوما وسلباً؛ جياباًإ املقدمتني اختالف
  : فنقول الصورة فساد وقوعها سبب اليت املغالطات بعض نذكر واآلن
 ألنـه  إنسان؛ زيد: حنو، )٢(املطلوب على املصادرة: الصورية املغالطات من
  .إنسان بشر وكل، بشر
 ،متحرك السفينة يف اجلالس: حنو، بالذات ما مكان بالعرض ما أخذ: ومنها
  .)٣(واحد موضع يف يثبت  ال متحرك وكل
 وكـل ، شعر له اإلنسان: يقال كما، بتمامه األوسط يتكرر ال أن:  ومنها
 جيعـل  ومل -)٤(شعر له –  األوسط فإنّ. ينبت اإلنسان: ينتج، ينبت شعر

  .الكربى موضوع بتمامه

                                                                            
 ).ع.(كما يظهر من املثال املذكور، وما أثبتناه أقرب للمعىن] ومجيع[يف األصل  )١(
ل املدعى جزء القياس أو عينه أو جزء ما يتوقف جع: بعبارة أخرى، أخذ النتيجة بعينها يف القياس: املصادرة على املطلوب )٢(

  .بتصرف). ح.(وهاهنا املدعى زيد إنسان وقد جعل صغرى القياس؛ ألنّ اإلنسان هو البشر، عليه الدليل أو عينه
 ).ع.(ويف الكربى راجعة للعرض،   يف املقدمة الصغرى راجعة للذات-  متحرك–ألنّ كلمة  )٣(
 ).ع.(ما أثبتناه أوضح للقارئولعل ] له الشعر[يف األصل  )٤(
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، علوالف بالقوة الختالفه املقدمتني؛ يف متشااً األوسط يكون ال أن: ومنها
 لـيس  الساكت: ينتج، بساكت ليس واملتكلم، متكلم الساكت: قوله حنو

  .)١(بساكت
 مـن  أو املوضوع من القيد بأنّ وقع شك بسبب التركيب اختالل: ومنها

: ينـتج ، حيوان ضاحك وكل، ضاحك وحده اإلنسان: كقوهلم، احملمول
 جزء -وحده– لفظة أنّ توهم من نشأ إنما والغلط. حيوان وحده اإلنسان

 وحـده  هـو  اإلنـسان : وقيل احملمول من جزءاً جعل ولو، املوضوع من
 ألنهـا  النتيجة؛ لصدقت، حيوان فهو ضاحك وحده هو ما وكل، ضاحك

  .احلمل اعتبار سوء املثال هذا يف فالغلط، حيوان اإلنسان: ذاك إذ
، الكـربى  يف األوسط أفراد مجيع على حمموالً األكرب يكون ال أن: ومنها
 مقـول  أو جـنس  أو عام واحليوان، حيوان إنسان كل: تقول ماك وذلك
 على مقول أو جنس أو عام إنسان كل: فينتج، احلقيقة خمتلفي كثريين على

 إمهال هو إنما الغلط يف والسبب، قطعاً باطل وهو، احلقيقة خمتلفي كثريين
  .احلكم يتعدى فال طبيعية الكربى إذ الكربى؛ كلية
 تقـدم  وكذا، السلوب عن تأخرها أو الروابط قدمت بسبب يقع ما: ومنها
 ليس هو وزيد، بقائم هو ليس زيد: حنو، عنها وتأخرها السلوب عن اجلهة
 أن يلـزم  وال. يكون أن بالضرورة وليس، يكون ال أن وبالضرورة. بقائم

                                                                            
 ).ع.(ويف الكربى بالفعل، ألنّ متكلم يف الصغرى بالقوة )١(
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 مراتب فإنّ ؛)١(الباب هذا من السلوب وتكثر. يكون ال أن ويلزم، يكون
 والوتريـة ، إثبـات  سـلب  سلب سلب وسلب، سلب كسلب الشفعية
  .سلب وغريها السلب سلب كسلب
 إذا كما، عينية أموراً )٢(العقلية واحملموالت الذهنية االعتبارات أخذ: ومنها
 الظـن  هـذا  وليس، كذلك األعيان يف أنه فيظن، كلي اإلنسان إنّ: قيل

  .اخلارج دون الذهن يف لألشياء تعرض إنما الكلية فإنّ بصواب؛
 املمتنـع : يقـال  أن وتقريرهـا ، أخرى أغلوطة تنحل التحقيق هذا ومن

، اخلـارج  يف حاصالً امتناعه لكان اخلارج يف شيء امتنع إن ألنه موجود؛
 باطـل  وهـو ، )٣(املمتنع وجود فيلزم، اخلارج يف موجوداً املمتنع فيكون
  .قطعاً
ـ  اتـصاف  من يلزم ال ذهين اعتبار االمتناع أنّ: االحنالل وجه  بـه  يءش

  ،   اخلارج يف به للمتصف وجود ليلزم، اخلارج يف وجوده

                                                                            
والثانيـة  ، فأخذ السلوب الوترية وجعلها مكان السلوب الـشفعية خطـأ؛ ألنّ األوىل نفـي             ، من املغالطات الصورية  : أي )١(

  .بتصرف)ح.(إثبات
وكـل  ، احلـدوث حـادث  : كقولك: [ حيث قال- رمحهما اهللا-ذكره املصنفقد مثل احملشي هلذا السبب مبثال أوضح مما      )٢(

 ).ع.] .(فحكم عليه باحلدوث، فإنّ احلدوث أمر ذهين أخذ مكان اخلارجي. فاحلدوث له حدوث. حادث فله حدوث
ـ ، إن امتنع شيء يف اخلارج لكان امتناعه حاصالً يف اخلارج      : وصورة القياس هكذا   )٣( الً يف اخلـارج  وكل ما كان امتناعه حاص

 ).ح.(كان موحوداً يف اخلارج
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 نـار  وكل، نار إنه: النار ملثال تقول كما. مكانه الشيء مثال أخذ: ومنها
  . حمرق فهو، حمرقة
 لو: قالوا حيث، الذهين للوجود املنكرون به احتج الذي هو االشتباه وهذا

 واختراقـه ، النار جودو عند الذهن احتراق لزم بأنفسها األشياء حصلت
  .وهكذا، تصورمها عند والسواد بالبياض واتصافه، اجلبل تصور عند
 االحتراق أنّ: يعين، بالذات ما مكان بالعرض ما أخذ باب من أنه: وحله

 أصـلي  بوجود وجد إذا الشيء تلحق اليت العوارض من وغريمها واخلرق
  .الذهين الظلّي للوجود العوارض من وليست، خارجي
 ثقيالً حجراً رجالً سبعون محل إذا كما، العلة مكان العلة جزء أخذ: ومنها
  .واحداً فرسخاً حيمله منهم الواحد أنً فيتوهم، مثالً فرسخاً سبعني
 لـيس  اإلنسان: تقول كما، االختالف عند األولوية طريق إجراء: ومنها
  ،وانيةاحلي يف اشتركا ما بعد العصفور من الناطقة النفس بإضافة بأوىل
: القائـل  كقول، ا االعتناء وترك باحليثيات املباالة قلة من يقع ما: ومنها
 يف البياض دخول فيلزم، أبيض وزيد، البياض حقيقته يف داخل أبيض كل

  .حقيقته
، أبيض إنه حيث من األبيض مفهوم يف داخل البياض أنّ: فيه الغلط ومنشأ

  .إنسان و حيوان إنه حيث من ال
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 مماثلة والنخلة، النخلة مماثل اإلنسان: حنو، مماثل املماثل مماثل: هلمقو ومنها
  .)١(مجاداً زيد كون فيلزم، نفس ذي غري كونه يف للحجر
 ومماثلتها، مثالً الطول وهو أمر يف لإلنسان مماثلتها أنّ: التغليط ووجه
  . آخر شيء يف للحجر

، والنقيض الضد مكان للملكة املقابل العدم أخذ: الغلط يف يوقع ومما
 عدم فإنه وكالعمى، يتحرك أن شأنه من عما احلركة عدم فإنه كالسكون

 واجلدار، ساكنة )٢(ارد أنّ فيظن بصرياً؛ يكون أن شأنه من عما البصر
  .أعمى
 اهول ذلك جمهول؛ألنّ حتصيل ميكن ال: قوهلم: املشهورة املغالطات ومن
 العلم ووجود اجلهل بقاء من بد فال مطلوبك؟ أنه تعرف فبما حصل إذ

  .حتصيله ميتنع التقديرين وعلى، هو أنه تعرف حىت قبله
  .وجد إذا معرفته فالستحالة: األول على أما
  .احلاصل حتصيل فالمتناع: الثاين على وأما

 حصول فبعد. وجه من وجمهول، وجه من معلوم املطلوب أنّ: واجلواب
 أبق عبد كمثل وهذا. املطلوب أنه صصاملخ اهول بالوجه يعلم اهول

                                                                            
لكـان أوىل؛ ليحـصل التطـابق بـني              ] فيلزم كـون اإلنـسان حجـراً   : [-رمحه اهللا-ولو قال املصنف، هكذا يف األصل  )١(

  ).ع.(املقدمة والنتيجة
  ).ع.( هكذا يف األصل)٢(
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 مبا عرفت وجد ما فبعد، املكان جمهول الذات معلوم كان فإنه وجد إذا
  .آبقك أنه وصورته ذاته من به عارفاً كنت

 قائم زيد يصدق مل وكلما، قائم زيد يصدق مل قضية تصدق مل لو: أغلوطة
 زيد صدق ضيةق تصدق مل كلما: ينتج، بقائم ليس زيد: أعين نقيضه صدق
  .  القضايا من قضية أنها مع بقائم ليس
 زيد يصدق مل كلما: قولك أعين الكربى يف  املأخوذة التقادير أنّ: واحلل
، مسلّم فصدقها واقعية كانت إن، بقائم ليس زيد: أعين نقيضه صدق قائم
 الغري الفرضية التقادير على الصغرى يف احلكم إذ ؛)١(اندراج ال لكن

 ضرورة. املمتنعات من القضايا من قضية صدق عدم أنّ ضرورة، )٢(واقعية
 عدم فيكون، الصدق واجب بصري أو، مسيع أو، موجود الواجب: قولنا أنّ

  .حماالً صدقها
 يستلزم إنما الشيء كذب إذ الكلية منعنا أعم الكربى تقادير كانت وإن

 ذبيك أن احملال تقدير على جائز فإنه الواقع؛ حبسب نقيضه صدق
  .آخر حماالً يستلزم أن جائز احملال ألنّ معاً؛ النقيضان

                                                                            
ج األصغر حتت األكرب؛ ألنّ احلكم يف الكـربى علـى التقـادير             لو اعتربت يف الكربى التقادير تصدق لكن ال يندر        : يعين )١(

 ).ح.(ويف الصغرى على التقادير الفرضية املمتنعة، الواقعية
 ).ع.(سبق الكالم على هذا اخلطأ النحوي صفحة   )٢(
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 ١١٢

 ا تثبت أن ميكن اليت الورود العامة املغالطة: األغلوطة هذه من ويقرب
فتقول، كاذباً أو كان صادقاً أردت مطلوب أي:  

 كان وكلما، ثابتاً نقيضه كان ثابتاً املدعى يكن مل لو ألنه ثابت؛ املدعى
 كان ثابتاً املدعى يكن مل لو: ينتج ثابتاً األشياء من شيء كان ثابتاً نقيضه
  . ثابتاً األشياء من شيء

 أنه مع ثابتاً املدعى كان ثابتاً األشياء من شيء يكن مل لو: النقيض وبعكس
  .األشياء من شيء
  : حله يف العقالء حتري خلف هذا
 إىل عكسال ذا تنعكس الشرطية تلك أنّ نسلم ال إنا: يقول قائل فمن
 بالعموم خمتلفان والعكس األصل يف والشيئان كيف، الشرطية هذه

  .)١(واخلصوص
 املدعى كان ثابتاً الشيء ذلك يكن مل كلما: قولنا الشرطية هذه عكس بل 

  .حق وهو. ثابتاً
 من شيء يكن مل لو: الشرطية تلك عكس إنّ: آخر بتقرير قلت شئت وإن

 بأنّ جييب جميب ومن.ثابتاً املدعى كان املدعى نقيض ضمن يف ثابتاً األشياء
  . خلف فال نقيضه يستلزم أن جائز واحملال، )٢(حمال العكس يف املقدم

                                                                            
  .)ح.(والشيء يف العكس على عمومه، لفظ الشيء يف النتيجة خاص؛ ألنّ املراد به هو نقيض النتيجة: أي )١(
 ).ع].(لو مل يكن شيء من األشياء ثابتاً:[  املقدم يف العكس هو قوله)٢(
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 الفن هذا يف املدونة الرسائل أنّ ملا الباب هذا تفصيل يف اإلطناب وقع وقد
 فرأيت املغالطة باب تفصيل من خالية قراءا عادة هذا زماين يف جرت اليت
  .للطالبني مفيدة، للمتعلمني نافعة لتكون هذه رساليت بذكره أوشح أن
  

  فصل
  ]برهانية غري مقدمتيه إحدى الذي القياس[ 

 كانت بل برهانية غري القياس مقدميت إحدى كانت إذا أنه يعلم أن بد وال
، برهاين غري أيضاً القياس كان غريها أو، شعرية أو، خطابية أو، جدلية
  .ونظائره اجلديل القياس يف الكالم وكذا

  .)١(مرجوح واملرجوح الراجح من فاملؤلف وباجلملة
: أعين، بنوعيه الفن مقاصد متت وبه. اخلمس الصناعات حبث مت قد وهاهنا
  .التصديق إىل واملوصل، التصور إىل املوصل

                              
  
  

                                                                            
ويصبح ، فاملقدمة الربهانية راجحة واملقدمة الشعرية مرجوحة     ، إذا اشتمل القياس على مقدمة برهانية ومقدمة شعرية مثالً        :  أي )١(

  ).ع.(هذا القياس مرجوحاً بالنسبة إىل القياس الذي كال مقدمتيه برهانية
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  خــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــمــــــة

  ]ل علم ثالثة أمورّيف أن لك[ 
  :لكل علم ثالثة أمور

، ما يبحث يف العلم عن عوارضه ولواحقه الذاتية       : وهو، املوضوع: أحدها
واملقدار املتصل  ، والكلمة والكالم لعلم النحو   ، كبدن اإلنسان لعلم الطب   

  .واملعلوم التصوري واملعلوم التصديقي لصناعيت هذه، لعلم اهلندسة
 ماهيتـه  عن يبحث وال، املوضوع وجود عن يبحث ال أنه يعلم أن وينبغي

  .له موضوع هو الذي العلم يف
 أو نام جسم أو، موجود إنه حيث من اإلنسان بدن عن الطبيب يبحث فال

  . والكالم الكلمة حقيقة عن النحوي وال. ناطق حيوان
 الفن صاحب وكان، املطلق اجلسم الطبيعي علم موضوع كان ملا مث ومن
 من والصورة اهليوىل أنّ عليه أشكل، )١(والصورة يوىلاهل مباحث يورد
  !الطبيعيات؟ يف املباحث هذه يورد فكيف، ومقوماته اجلسم أجزاء

                                                                            
، ويقبل الصور اجلسمانية املختلفة يف التخيـل أو التـصور الـذهين           ، املادة أو اجلوهر ارد من أية صورة جسمانية       : اهليوىل )١(

  .وكذلك يف الواقع
وهي تالحظ أو تتخيل يف الذهن منعزلـة        ، ]اهليوىل[الشكل الذي تكون عليه املادة أو اجلوهر        : وهي، والصورة يف مقابل اهليوىل   

  .ولكن ال توجد يف الواقع صورة دون هيوىل. عن اهليوىل
  ).ع.(٣٤٩ضوابط املعرفة صفحة: انظر
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 ١١٥

  .استطرادية املباحث هذه بأنّ قبله من واعتذر
  .)١(املسائل عليه ينتهي ما: واملبادئ، مبادئه: وثانيها

 وجزئياته ئهوأجزا الصناعة ملوضوع تورد حدود: أي تصورية إما وهي 
  .الذاتية وأعراضه

 إما) ٢ (]وهي[، قياساته منها تؤلف اليت املقدمات: وهي تصديقية أو 
  .مسلّمة نظرية بل بديهية غري أو، املتعارفة العلوم: وتسمى بديهية
 أصوالً: تسمى إليه ألقاه ممن الظن حسن سبيل على التسليم كان فإن

  .موضوعة
  .مصادرة: سمىت االستنكار مع التسليم كان فإن

  .بالدليل إثباا وحياول، عليها العلم اشتمل اليت: وهي، املسائل: وثالثها
  
  
  
  
  
  

                                                                            
  ).ع].(ما تنبين عليها مسائل العلم:[ هكذا يف األصل ولعل األصوب )١ (
 ).ع.(ما بني املعكوفتني زيادة من احملقق ليتضح املعىن )٢(
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٦

  فصل
  )١(الثمانية الرؤوس يف

: ويسموا، مثانية أشياء الكتب مبادئ يف يذكرون كانوا القدماء أنّ اعلم
  .الثمانية الرؤوس
  .ثاًعاب الناظر يكون لئال الغائية العلة: أعين، الغرض: أحدها
  .حتصيله يف املشقة عليه لتسهل املنفعة؛: وثانيها
 يفصله ما إمجال الناظر عند ليكون العلم؛ عنوان: أعين، التسمية: وثالثها
  .الغرض
  .)٢(املتعلم قلب ليسكن املؤلف؛: ورابعها

 أي وعن، تقدميه جيب علم أي على ليعلم هو؛ مرتبة أي يف أنه: وخامسها
  .تأخريه جيب علم
  .به يليق ما ليطلب ؛)٣(هو علم أي من أنه: سهاوساد

  .والكتاب العلم أبواب: وهي، القسمة: وسابعها

                                                                            
  ).ع.(هذا العنوان من كالم املصنف رمحه اهللا )١(
تعيني املؤلف ومعرفته؛ ليسكن حال املتعلم ويطمئن قلبه يف قبول كالمه؛ ألنّ حال األقوال خيتلف : املؤلف بكسر الالم أي )٢(

 .بتصرف)ح.(حبسب مراتب الرجال
 ).ح.(الفرعية أو األصلية، العقلية أو النقلية، من أي جنس من أجناس العلوم: أي )٣(
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٧

 والربهان؛ والتحديد والتحليل التقسيم: وهي، التعليم أحناء: وثامنها
  .بعضها أو كلها على مشتمل الكتاب أنّ ليعرف

  
  

 يف وتأليفه مجعه أردنا ما آخر هذا: آبادي اخلري إمام فضل حممد أنا وأقول
 هـذا  من والغرض، املتأخرين وكلمات، األقدمني كتب من الرسالة هذه

 نفعتك فإن، الطالبني على األمر وتسهيل، املبتدئني تعليم إال ليس التأليف
 حـسن  بـدعاء  تنسين فال يسرياً نفعاً العجالة هذه الراغب الطالب أيها

 النبـيني  خامت حممد دناسي على اهللا وصلى، )١( احلاطمة من والنجاة، اخلامتة
  .العاملني رب هللا واحلمد، وباطناً وظاهراً وآخراً أوالً

  باخلـــــــــــــــيـــــــــــــر تـــــــــــــمـــــــــت
  
  
  
  
  

                                                                            
 ).ع.(أخاك احملقق فإنه أحوج ما يكون لدعائكوال ، وكذلك ال تنس احملشي )١(
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 ١١٨

  الفهرس
  ٢.مقدمة التحقيق
  ٧.ترمجة املصنف

  ٩.كلمة موجزة عن أمهية علم املنطق
  ١٥.مقدمة املؤلف

   ١٥.عىن التصور والتصديقوم،  يف إطالقات العلم:مقدمة
  ١٥. يف أقسام التصور والتصديق:فصل
  ١٨. يف معىن النظر:فائدة
  ١٨. ليس كل ترتيب يكون صواباً:فصل

  ١٩.        أمهية علم املنطق وتسميته
  ٢٠. يف واضع علم املنطق:فائدة
  ٢١. تعريف علم املنطق:فصل
   ٢١. موضوع علم املنطق:فصل
  ٢١. يف غاية علم املنطق:فائدة
  ٢٢. ال شغل للمنطقي باأللفاظ:فصل
  ٢٢. يف الداللة:فصل
  ٢٤. أقسام الداللة اللفظية الوضعية:فصل
  ٢٥. ال توجد الداللة التضمنية وااللتزامية بدون املطابقية:فصل
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 ١١٩

  ٢٦. اللفظ إما مفرد أو مركب:فصل
  ٢٧. ليست الكلمة عند املناطقة هي الفعل عند النحاة:فصل
  ٢٧.رد تقسيم آخر للمف:فصل
  ٢٩. أقسام اللفظ الذي له أكثر من معىن:فصل
  ٣٠. يف اللفظ املرادف:فصل
  ٣٠. أقسام اللفظ املركب:فصل
  ٣١. يف املركب التام:فصل
  ٣١. يف املركب الناقص:فصل
  ٣٢. يف املفهوم:فصل
  ٣٣. أقسام الكلي:فصل
     ٣٥. يف النسبة بني الكليني:فصل
  ٣٦. معىن آخر للجزئي:فصل
  ٣٧.يات واألول منها يف الكل:فصل
  ٣٧. الثاين من الكليات:فصل
  ٣٨. يف ترتيب األجناس:فصل
   ٣٨. األجناس العالية عشرة:فصل
  ٣٩. يف ترتيب األنواع:فصل
  ٤٠. الثالث من الكليات:فصل
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 ١٢٠

  ٤١. كل مقوم للعايل مقوم للسافل:فصل
  ٤١. كل مقسم للسافل مقسم للعايل:فصل
  ٤٢. الرابع من الكليات:فصل
  ٤٣.اخلامس من الكليات :فصل
  ٤٣. تقسيم الكليات إىل ذاتيات وعرضيات:فائدة
  ٤٤. أقسام العرضيات:فصل
  ٤٥. أقسام العرض الالزم:فصل
  ٤٥. أقسام العرض املفارق:فصل
  ٤٦. يف التعريفات:فصل
  ٤٧. التعريف اللفظي:فصل

  ٤٨. يف احلجة وما يتعلق ا:البـــاب الثــانـي
  ٤٨. يف القضايا:فصل
  ٤٩. أقسام القضية احلملية:فصل
    ٤٩. أجزاء القضية احلملية:فصل
  ٥٠. أجزاء القضية الشرطية:فصل
  ٥٠. تقسيم القضية باعتبار املوضوع:فصل
  ٥١. القضايا احملصورة:فصل
  ٥٢. يف أسوار القضايا:فصل
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 ١٢١

   ٥٣. بعض اختصارات املناطقة:فصل
  ٥٣. يف احلمل:فصل
  ٥٤. تقسيم آخر للحملية:فصل
  ٥٥.م آخر للقضية تقسي:فصل
  ٥٥. القضايا املوجهة:فصل
  ٥٧. يف املركّبات:فصل
  ٥٩. الالدوام والالضرورة:فصل

  ٦٠.   بــــــــاب الشــرطيات
  ٦١. أقسام الشرطية املنفصلة:صلف

  ٦١. تقسيم آخر للشرطية املنفصلة:فصل
  ٦٢. تقسيم ثالث للشرطية:فصل
  ٦٤. يف ذكر أسوار الشرطيات:فصل
  ٦٥.لشرطية يف طريف ا:فصل
  ٦٦. مقدمة فصول التناقض والعكوس:فصل
  ٦٦. يف التناقض:فصل
  ٦٨. تناقض القضايا املسورة واملوجهة:فصل
  ٦٩.  تناقض الشرطيات:فصل
  ٧٠. يف العكس املستوي:فصل
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 ١٢٢

  ٧٢. يف عكس النقيض:فصل
   ٧٣. مقدمة مباحث احلجج:فصل
  ٧٤. يف القياس:فصل
  ٧٤. يف القياس االقتراين:فصل
  ٧٦.وشروط إنتاجه، شكل األول أشرف أشكال القياس ال:فصل
  ٧٩. شروط إنتاج الشكل الثاين:فصل
  ٨٠. شروط إنتاج الشكل الثالث:فصل
  ٨١. شروط إنتاج الشكل الرابع:فصل
  ٨١. النتيجة يف القياس تتبع أدون املقدمتني:فائدة
    ٨٢. يف االقترانيات من الشرطيات:فصل
  ٨٣.  يف القياس االستثنائي:فصل
  ٨٤. يف االستقراء:فصل
  ٨٥. يف التمثيل:فصل
  ٨٦. قياس اخللف:فصل
  ٨٨. البد لكل قياس من صورة ومادة:فصل
  ٩٠. يف الربهان وما يتعلق به:فصل
  ٩٥. استعمال املقدمات النقلية يف القياس الربهاين:فائدة
  ٩٦. أقسام الربهان:فصل
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 ١٢٣

  ٩٧. القياس اجلديل:فصل
  ٩٨. القياس اخلطايب:فصل
  ٩٩.ياس الشعري الق:فصل
  ١٠١. القياس السفسطي:فصل
   ١٠٢. يف أسباب الغلط:فصل
  ١٠٣. عدم التميز بني الشيء وشبهه:فصل
  ١٠٥. يف األغاليط اليت تقع بسبب املعىن:فصل
  ١١٣. القياس الذي إحدى مقدمتيه غري برهانية:فصل
  ١١٤. يف أنّ لكل علم ثالثة أمور:خامتة
  ١١٦. يف الرؤوس الثمانية:فصل
  ١١٨.هرسالف
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